CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Bihor adoptate în cursul anului 2016

Nr
Hot.
2016

Data
adoptării

Titlul hotărârii

1.

28.01.2016

2.

28.01.2016

3.

28.01.2016

4.

28.01.2016

5.

28.01.2016

privind aprobarea acoperirii definitive din Implementată/Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 4075/2015 consiliile județene au obligaţia
excedentul bugetului local a deficitului de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015
deficitului secţiunii de dezvoltare; Pe baza hotărârii consiliului județean Trezoreria
Municipiului Oradea a înregistrat operaţiunea de acoperire definitivă a deficitului secţiuniii
de dezvoltare, pe bază de notă contabilă.
privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
a instituţiilor subordonate, pe anul 2016
Bihor.
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
privind aprobarea Acordului de cofinanţare Implementată/Activitățile s-au desfășurat conform acordului de cofinanţare încheiat.
încheiat între Judeţul Bihor prin Consiliul
Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă ”Crişana”a judeţului Bihor, pe anul
2016
privind
validarea
Dispoziţiei
nr. Implementată/Bugetul majorat prin dispoziția validate a fost transmis Administraţiei
1207/16.12.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţene a Finanţelor Publice Bihor.
Judeţean Bihor
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
privind aprobarea taxelor locale, taxelor Implementată/Încasarea taxelor locale, taxelor speciale şi tarifelor pentru anul fiscal 2016 sspeciale şi tarifelor pentru anul fiscal 2016
a efectuat conform hotărârii adoptate.

Modul de îndeplinire / motivul pentru care nu s-a adus la îndeplinire

Tarifele de eliberare ale licențelor de traseu în anul 2016 s-au făcut conform Hotărârii
Consiliului Județean Bihor Nr.5/2016
6.

28.01.2016

7.

28.01.2016

privind modificarea componenţei Comisiei Implementată. Comisia a functionat în componența aprobată.
pentru Protecţia Copilului Bihor
privind promovarea unei acţiuni în justiţie, în Implementată prin promovarea actiunii obiect al dosarului nr. 1331/111/2016. S-a pronuntat
contradictoriu cu Fundaţia Română pentru sentința civila 174/C/2016 a Tribunalului Bihor, prin care instanta raportat la prevederile art.
31 alin. 3 lit. a din Legea 146/2002 a admis excepția necompetenței materiale a Tribunalului

8.

28.01.2016

9.

28.01.2016

10.

28.01.2016

11.

28.01.2016

12.

28.01.2016

13.

28.01.2016

14.

28.01.2016

15.

28.01.2016

Tineret Bihor în vederea constatării dizolvării și a declinat copmpetența de soluționare a cererii privind dizolvarea fundației către Comisia
constituită prin Ordinul Prefectului Județului Bihor nr. 134/17.05.2012. Potrivit
acesteia
dispozitivului sentinței împotriva acesteia nu poate fi declarată nici o cale de atac. Sentința a
fost comunicată Consiliului Județean Bihor prin informarea nr. 19486/24.10.2016 și
Comisiei prin informarea nr. 20025/24.10.2016.
privind aprobarea modificării Planului de Implementat parțial, nu au fost ocupate prin recrutare/promovare toate funcțiile publice
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016
vacante propuse, motivul fiind și reorganizarea aparatului de specialitate din cursul anului
pentru aparatul de specialitate al Consiliului 2016, respctiv reorganizarea unor funcții publice vacante.
Judeţean Bihor
privind aprobarea Statului de funcţii
Implementat.
al aparatului de specialitate al Consiliului Întocmit documentele ca urmare a modificării unor funcții.
Judeţean Bihor
privind aprobarea modificării denumirii și a Implementat
sediului Centrului Școlar de Educație
Incluzivă nr. 1 Valea lui Mihai în Centrul
Școlar de Educație Incluzivă IRIS Oradea
privind aprobarea Reţelei unităţilor de Implementată
învăţământ special la nivelul Judeţului Bihor
pentru anul şcolar 2016 - 2017
privind constituirea în favoarea Asociației Vehiculul utilitar UTV s-a predat și este în folosința Asociației Salvatorilor Montani,
Salvatorilor Montani Bihor a unui drept de conform PV predare-primire, anexă la Contractul de comodat nr.10 din 04.02.2016.
folosință cu titlu gratuit asupra unui bun aflat
în domeniul privat al Județului
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Îndeplinită.
Consiliului Județean Bihor nr. 167/31.07.2012 A încetat calitatea de membru în A.T.O.P. a d-lui Ioan Nicolae Găluț, fiind validat dl.
privind validarea desemnării nominale a Beltechi Cristian Marcel – director executiv Poliția Locală Oradea.
membrilor Autorității Teritoriale de Ordine
Publică pentru mandatul 2012-2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Revocată prin HCJ nr. 76 / 22.03.2016.
indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiții: “Drumul Județean
DJ 764 A Beiuș – Stâna de Vale de la km
0+000 la km 26+160”, județul Bihor
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Revocată prin HCJ nr. 76 / 22.03.2016.
indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiții: “Drumul Județean
DJ 108 K Remeți – limită jud. Cluj, de la km

13+190 la km 26+168, L = 12,978 km”,
județul Bihor
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiții: “Drumul Județean
DJ 108 J Remeți – Stâna de Vale, de la km
16+295 la km 33+510”, județul Bihor
privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice
reactualizată
afererentă
obiectivului: „Reabilitare DJ 792A Beliu Tinca - Leş, km 24+987 - 67+696, L = 42,712
km, judeţul Bihor”
privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice actualizată afererentă obiectivului:
„Reabilitare şi modernizare DJ 767 Dobreşti
– Vârciorog, sector de la
km 10+940 la 27+500, L= 16,560 km ”
privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice
reactualizată
afererentă
obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ
709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ –
Talpoş, judeţul Bihor”

Revocată prin HCJ nr. 76 / 22.03.2016.

16.

28.01.2016

17.

28.01.2016

18.

28.01.2016

19.

28.01.2016

20.

28.01.2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico- Realizat.
economice
reactualizată
afererentă
obiectivului: „Modernizare DJ 767 B din DN
76 – Tășad – Copăcel – Serghiș - DJ 767, km
0+000 -22+140, L=22,140 km ”

21.

28.01.2016

22.

28.01.2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico- Realizat.
economice
reactualizată
afererentă
obiectivului: „Modernizare drum judeţean
DJ767D, km0+000 -2+100, Vârciorog”
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.685
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea
(Complex Peța) – Borş (Celestica România

Realizat.

Realizat.

Realizat.

23.

28.01.2016

24.

28.01.2016

25.

28.01.2016

26.

28.01.2016

27.

28.01.2016

28.

28.01.2016

29.

28.01.2016

SRL
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Piața
Nucetului) – Borş (Celestica România SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Calea
Clujului) – Borş (Celestica România SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (
Transilvaniei) – Borş
( SC Celestica
România SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale SC
Puşcău Trans SRL, pe traseul Săcueni – Borş
(SC Faist Metalworking SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale SC
Ganesha Agroprest SRL, pe traseul Budoi –
Marghita (SC Zetakappa SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale SC
Razban Company SRL, pe traseul Marghita Oradea
( SC ADA SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale SC
Fazati Trans SRL, pe traseul Santăul Mare –
Oradea
(SC Connectronics
România SRL )

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.686

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.688

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.687

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.689

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.690

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.691

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.692

30.

28.01.2016

31.

28.01.2016

32.

16.02.2016

33.

16.02.2016

34.

16.02.2016

35.

16.02.2016

36.

16.02.2016

privind
constituirea
dreptului
de
administrare în favoarea curtii de conturi
a româniei asupra terenului situat în
oradea,str. armatei române nr.1/a

privind aprobarea contractării si garantarii
unei linii de finanțare revolving în valoare de
120.000.000 lei

privind la repartizarea cotei de 20% din sumele
defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor
locale si a cotei de 20% din cotele defalcate din
impozitul pe venit, pe anul 2016 si estimarile
pentru perioada 2017-2019
privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al s.c. paza si protectie bihor s.r.l. pe
anul 2016
privind modificarea anexei nr.12 la hotarârea
consiliului judetean bihor nr.5/28.01.2016
privind neexercitarea dreptului de preemtiune
asupra 1/2,din cabinetul stomatologic. Nr. 6
situat în oradea str. M. Kogalniceanu nr.
16,apartinând cmi dr. Lajosi ecaterina
privind neexercitarea dreptului de preemtiune
asupra imobilului reprezentând cota de ½ din
cabinetul stomatologic nr. 6,situat în oradea

- S-a încheiat contractul de administrare nr. 162/11.10.2016 și nr. 105622/04.11.2016, între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Curtea de Conturi a
României în calitate de administrator, a cărui obiect îl reperezintă terenul în suprafață de
1807 mp, identificat prin nr. cadastral 194967 înscris în CF nr. 194967, pe durata existenței
construcției edificate destinată desfășurării activității Camerei de Conturi Bihor.
- S-a încheiat procesul verbal de predare – primire a terenului în suprafață de 1807 mp,
identificat prin nr. cadastral 194967 înscris în CF nr. 194967, înregistrat sub nr.
162/11.10.2016 şi nr. 2506/09.11.2016, între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor prin
comisia constituită în baza dispoziţiei preşedintelui, în calitate de predător şi Curtea de
Conturi a României în calitate de primitor.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
Parțial implementată/ Hotărârea nu a fost implementată în totalitate deoarece una din
condițiile pentru încheierea contractului de credit cu banca declarată câștigătoare în urma
derulării procedurii de achiziție este obținerea avizului de la Comisia de Autorizare a
Împrumuturilor Locale, aviz care nu a fost încă obținut.
Implementată/Hotărârea a fost comunicată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bihor și unităților administrativ-teritoriale din județul Bihor, acestora revenindu-le obligația
de a o pune în aplicare

Implementată
Implementată/Încasarea tarifelor s-a efectuat conform hotărârii adoptate.
S-a încheiat contractul de vânzare cumpărare, cu Încheiere de autentificare nr.
532/17.05.2016.
S-a încheiat contractul de vânzare cumpărare, cu Încheiere de autentificare nr.
532/17.05.2016.

str. M. Kogalniceanu nr. 16,apartinând cmi dr.
Lajosi Petru
privind neexercitarea dreptului de preemtiune
asupra imobilului reprezentând cabinetul
stomatologic nr. 7,situat în oradea str. M.
Kogalniceanu nr. 16/a,apartinând cmi dr.
Polman calin sorin
privind aprobarea încheierii contractului de
comodat între agentia de dezvoltare regionala
nord vest ti judetul bihor – consiliul judetean
bihor,pentru folosinta gratuita a unor bunuri
mobile

37.

16.02.2016

38.

16.02.2016

39.

16.02.2016

privind retragerea dreptului de administrare ti
constituirea unui drept de folosinta cu titlu
gratuit a institutiei prefectului – judetul bihor
asupra unei parti a spatiilor din imobilul situat
în oradea,str. Dunarea nr.2,aflat în domeniul
public al judetului bihor

40.

16.02.2016

privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Spitalului de Psihiatrie Nucet

S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.
Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

- S-a încheiat contractul de comodat nr.. 1 din 20.01.2016 și nr. 12 din 25.02.2016, între
Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Vest în calitate de comodant și Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor în calitate de comodatar, a cărui obiect îl reprezintă folosința
gratuită a unor bunuri mobile aflate în dotarea imobilului din Oradea, str. I.C.Brătianu nr.8,
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.
- S-a încheiat procesul verbal de predare primire a bunurilor mobile ce constituie obiectul
contractului de comodat nr. 1 din 20.01.2016 și nr. 12 din 25.02.2016. aflate în proprietatea
Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Vest.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a documentelor justificative.
- S-a încheiat procesul verbal nr. 7.319 din 18.04.2016 și nr. 3.036 din 18.04.2016, între
Instituției Prefectului – Județul Bihor, în calitate de predător și Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor în calitate de primitor, a spațiilor din imobilul situat în Oradea, str. Dunărea,
nr. 2, unde funcționează serviciile publice comunitare Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din județul Bihor.
- S-a încheiat contractul de comodat nr. 66 din 18.04.2016 și nr. 4.016 din 20.04.2016, între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de comodant și Intituția Prefectului
Județul Bihor în calitate de comodatar, a cărui obiect îl reprezintă spațiile din imobilul situat
în Oradea, str. Dunărea, nr. 2, unde funcționează serviciile publice comunitare Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple din județul Bihor, a cărui durată încetează la data 20.04.2017.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
Implementată

41.

16.02.2016

42.

16.02.2016

43.

16.02.2016

44.

16.02.2016

45.

16.02.2016

46.

16.02.2016

47.

16.02.2016

48.

16.02.2016

privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene
Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
Funcţii, şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Serviciului Public de Editare a
Monitorului Oficial al Judeţului Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii, şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcții şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Şcolii de Arte „Francisc
Hubic” Oradea
privind eliberarea unei licente de traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin
curse regulate speciale pentru sc puscau trans
srl,pe traseul oradea (p-ta nucetului) – bors ( sc
vision digitech srl ).
privind eliberarea unei licente de traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin
curse regulate speciale pentru sc puscau trans
srl,pe traseul oradea (complex peta) – bors ( sc
vision digitech srl
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale S.C.
Puşcău Trans S.R.L.,
pe traseul Oradea (str. Republicii) – Borş (
S.C. Vision Digitech S.R.L. )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale S.C.
Puşcău Trans S.R.L., pe traseul Oradea (Calea

Implementată

Implementată

Implementată

Implementată

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.693

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.694

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.695

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.696

49.

16.02.2016

50.

16.02.2016

51.

16.02.2016

52.

16.02.2016

53.

22.03.2016

54.

22.03.2016

Clujului) – Borş ( S.C. Vision Digitech S.R.L.
)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.697
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale S.C.
Razban Company S.R.L.,
pe traseul Popeşti - Marghita (S.C. TRW
Automotive Safetti Systems S.R.L.)
privind modificarea anexei la hotarârea - S-a încheiat contractul de administrare nr. 162/11.10.2016 și nr. 105622/04.11.2016, între
consiliului judetean nr.30 din 28.01.2016
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Curtea de Conturi a
României în calitate de administrator, a cărui obiect îl reperezintă terenul în suprafață de
1807 mp, identificat prin nr. cadastral 194967 înscris în CF nr. 194967, pe durata existenței
construcției edificate destinată desfășurării activității Camerei de Conturi Bihor.
- S-a încheiat procesul verbal de predare – primire a terenului în suprafață de 1807 mp,
identificat prin nr. cadastral 194967 înscris în CF nr. 194967, înregistrat sub nr.
162/11.10.2016 şi nr. 2506/09.11.2016, între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor prin
comisia constituită în baza dispoziţiei preşedintelui, în calitate de predător şi Curtea de
Conturi a României în calitate de primitor.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
privind aprobarea Organigramei, a Statului de Implementată
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de Implementată
funcții şi a Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului
“Szigligeti Színház”
cu privire la aprobarea contului de încheiere a Implementată/Conform prevederilor art.57 al.(1) al Legii nr.273/2006 ordonatorii principali
exerciţiului bugetar pe anul 2015
de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31
mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor
privind aprobarea bugetului de venituri şi Implementată
cheltuieli al R.A.AEROPORTUL ORADEA
pe anul 2016

55.

22.03.2016

56.

22.03.2016

57.

22.03.2016

58.

22.03.2016

59.

22.03.2016

60.

22.03.2016

61.

22.03.2016

privind constituirea Echipei Intersectoriale
Locale Bihor pentru prevenirea şi combaterea
exploatării copiilor prin muncă, prevenirea
violenței asupra copilului și a violenței în
familie
privind îndreptarea erorii materiale
din Hotărârea nr. 252/15.12.2015 a Consiliului
Județean Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii
şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Muzeului ”Țării Crișurilor”
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Revistei de Cultură „Familia”
Oradea
privind constituirea unui drept de folosință cu
titlu gratuit în favoarea Inspectoratului de
Poliție Judeţean Bihor, asupra unui bun mobil
aflat în domeniul privat al Județului Bihor

Implementată

Implementată
Implementată

Implementată

- S-a încheiat contractul de comodat nr. 75 din 21.04.2016 și nr. 507299 din 25.04.2016, între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de comodant și Inspectoratul de Poliție
Județean Bihor în calitate de comodatar, a cărui obiect îl constituie folosința cu titlu gratuit a
bunului mobil, pentru o durată de doi ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.
- S-a încheiat procesul verbal de predare – primire între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean
Bihor prin comisia constituită în baza dispoziţiei preşedintelui, în calitate de predător şi
Inspectoratului de Poliție Judeţean Bihor, în calitate de primitor.
- Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
privind acordul de vecinătate al Judeţului Conform prevederilor art. 5 din hotărâre, aceasta s-a comunicat cu S.C. ADL
Bihor - Consiliului Judeţean Bihor dat în Architecture&Design S.R.L prin adresa nr.2911 din 01.04.2016.
favoarea S.C. ADL Architecture&Design
S.R.L. Oradea, în vederea executării lucrărilor
de construcţie a imobilului Hotel pe terenul
situat în Oradea, str. General Henri Mathias
Berthlot nr.15
privind
menținerea
dreptului
pentru Conform prevederilor art.3 din hotărâre, s-a comunicat cu dl. Tisza Gheorghe și dl. Tisza
cumpărarea imobilului teren și Castel, situat în Coloman Ștefan, prin adresa nr. 3979 din 30.03.2016.
comuna Ciumeghiu, înscris în CF nr. 1450
Ghiorac.

62.

22.03.2016

privind constituirea unui drept de folosință cu
titlu gratuit în favoarea Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea
pentru Granița România-Ungaria, asupra unor
bunuri mobile aflate în domeniul privat al
Județului Bihor

63.

22.03.2016

privind constituirea unui drept de folosință cu
titlu gratuit în favoarea Serviciului de
Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară
0697 Oradea asupra unor bunuri mobile aflate
în domeniul privat al Județului Bihor

64.

22.03.2016

privind prelungirea duratei Contractului de
folosință cu titlu gratuit (comodat) încheiat
între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor
și Fundația Culturală „Festivalul Internațional
de Teatru” Oradea

65.

22.03.2016

privind neexercitarea dreptului de preemţiune

- S-a încheiat contractul de comodat nr. 36 din 12.04.2016 și nr. 595 din 15.04.2016, între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de comodant și B.R.E.C.O. în calitate
de comodatar, a cărui obiect îl constituie folosința cu titlu gratuit a bunurilor mobile aflate în
domeniul privat al Județului Bihor, pentru o durată de 8 ani, până la 15.04.2024.
- S-a încheiat procesul verbal de predare-primire a bunurilor mobile, nr. 7.012 din 12.04.2016
și nr. 596 din 15.04.2016, de către comisiile constituie la nivelul C.J.Bihor prin dispoziţia
preşedintelui în calitate de predător şi comisis constituită la nivelul BRECO în calitate de
predător.
- Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a documentelor justificative.
- S-a încheiat contractul de comodat nr. 76 din 21.04.2016 și nr. 258 din 22.04.2016, între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de comodant și Serviciul de
Telecomunicații Speciale în calitate de comodatar, a cărui obiect îl constituie folosința cu
titlu gratuit a bunurilor mobile aflate în inventarul domeniului privat al județului, până la dta
de 15.12.2016;
- S-a încheiat procesul verbal de predare primire a bunurilor mobile, nr. 7.693 din 21.04.2016
și nr. 258 din 22.04.2016, de către comisiile constituie la nivelul C.J.Bihor prin dispoziţia
preşedintelui în calitate de predător şi la nivelul S.T.S. în calitate de primitor.
- S-a încheiat procesul verbal de predare primire nr. 7.693/258 din 15.12.2016, între Serviciul
de Telecomunicații Speciale în calitate de predător și Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor în calitate de primitor, de către comisiile constituite.
- Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a documentelor justificative.
- S-a încheiat Act adițional nr. 1 la Contractul de folosință cu titlu gratuit (comodat) nr. 6.276
din 29.04.2015 și nr. 20 din 30.04.2015, înregistrat cu nr. 6.427 04.04.2016 la C.J.Bihor și
nr. 20 05.04.2016 la Fundația Culturală ‘‘Festivalul Internațional de Teatru‘‘ Oradea, a cărui
obiect îl constituie imobilul situat în Oradea str. Universității nr. 4, cu scopul depozitării
decorurilor și a scenei mobile necesare desfășurării activității Teatrului „Regina Maria”,
pentru o durată de un an, până la 01.05.2017.
- Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.

66.

22.03.2016

67.

22.03.2016

asupra cotei de ½ din apartamentul nr. 5 situat
în Oradea pe str. Moscovei nr. 4 din imobilul
monument istoric Casa Adorjan I
privind însuşirea planului de amplasament şi
delimitare a imobilului Spital de Psihiatrie
Nucet, situat în orașul Nucet, str. Pescăruşului
nr.5, aflat în domeniul public al judeţului
Bihor

Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

- S-a depus la O.C.P.I. Bihor împreună cu documentația cadastrală pentru formarea
numerelor cadastrale.
Imobilul situat în Nucet, str. Pescărușului nr. 5, s-a intabulat parțial, prin deschiderea a două
cărți funciare:
1.CF nr. 51355 Nucet, nr. cadastral 51355 pentru suprafața de teren de 3795 mp
2.CF nr. 51356 Nucet, nr. cadastral 51356, pentru suprafața de teren de 9568 mp și 5 clădiri,
în suprafață construită la sol de 1034 mp.
- Cărţile funciare nr. 51355 Nucet şi nr. 51356 Nucet s-au comunicat cu Direcţia Generală
Tehnică şi Direcţia Generală de Dezvoltare Regională Programe şi Proiecte cu Finanţare
Externă.
privind însuşirea planului de amplasament şi S-a depus la O.C.P.I. Bihor împreună cu documentația cadastrală pentru formarea numerelor
delimitare cu propunerea de dezlipire a cadastrale.
imobilului teren situat în municipiul Oradea, Imobilul teren situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, format din 6 loturi
str. Armatei Române nr. 1/A
de teren care s-au intabulat prin deschiderea a 6 coli noi de carte funciară, după cum urmează:
1. CF nr.194962 Oradea, nr. cadastral 194962 pentru suprafața de teren de 487 mp;
S-a comunicat la proprietarul terenului, în speţă Statului Român - Ministerul Mediului şi
Pădurilor, dobândit în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 250/2014.
2. CF nr.194963 Oradea, nr. cadastral 194963 pentru suprafața de teren de 534 mp;
S-a comunicat la Primăria Municipiului Oradea. Suprafaţa de teren face obiectul contractului
de administrare nr. 153 din 20.09.2016 și nr. 26.847 din 17.10.2016, încheiat între Județul
Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Municipiul Oradea – Consiliul
Local al Municipiului Oradea în calitate de administrator, în baza H.C.J.Bihor nr.
68/22.03.2016,
3. CF nr.194964 Oradea, nr. cadastral 194964 pentru suprafața de teren de 83984 mp;
Suprafaţa de teren se află în domeniul privat al Judeţului Bihor şi este folosit de către
Consiliului Judeţean Bihor.
4. CF nr.194965 Oradea, nr. cadastral 194965, pentru suprafața de teren de 1836 mp;
5. CF nr.194966 Oradea, nr. cadastral 194966, pentru suprafața de teren de 778 mp;
S-au comunicat Municipiului Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea în calitate de
administrator al terenului, conform contractului de administrare nr. 3484/13.03.2015 şi nr.
5057/09.04.2015, încheiat între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor în calitate de

proprietar şi Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea în calitate de
administrator, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 8 din 29.01.2015, prin care sa aprobat constituirea dreptului de administrare în favoarea Municipiului Oradea asupra
terenului în suprafaţă de 2614 mp (1836mp + 778mp) situat în Oradea, str. A.Române nr.1/A,
destinat prelungirii drumului de legătură din zona Campusului Școlar către pârâul Peța și
realizarea unei piste de biciclete.

68.

22.03.2016

Privind constituirea dreptului de administrare
în favoarea municipiului Oradea asupra
terenului în suprafață de 534 mp, provenit din
dezlipirea nr. cadastral 174335, situat în
Oradea str. Armatei Române nr. 1/A, destinat
realizării drumului de acces auto în incinta
Campusului Școlar ”Partenie Cosma” și
Grupul Școlar ”Vasile Voiculescu”

69.

22.03.2016

Privind schimbarea destinației terenului în
suprafață totală de 428 mp, provenit din
dezlipirea numărului cadastral 174471, situat
în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr.
1/A, destinat realizării unui drum de acces auto
și pietonal pe latura vestică a Campusului
Școlar ‘Partenie Cosma” și Grupului Școlar
“Vasile Voiculescu”

6. CF nr.194967 Oradea, nr. cadastral 194967, pentru suprafața de teren de 1807 mp.
S-a comunicat la Curtea de Conturi a României în calitate de administrator al terenului prin
Camera de Conturi Bihor, conform contractului de administrare nr. 162/11.10.2016 și nr.
105622/04.11.2016, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de
proprietar și Curtea de Conturi a României în calitate de administrator, în baza H.C.J.Bihor
nr. 30/28.01.2016 modificată prin H.C.J.Bihor nr. 50/16.02.2016 şi nr. 216/27.09.2016.
- S-a încheiat contractul de administrare nr. 153 din 20.09.2016 și nr. 26.847 din 17.10.2016,
între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Municipiul Oradea
– Consiliul Local al Municipiului Oradea în calitate de administrator, a cărui obiect îl
constituie bunului imobil teren în suprafață totală de 534 mp, situat în municipiul Oradea,
str. Armatei Române nr. 1/A, județul Bihor, destinat realizării drumului de acces auto în
incinta Campusului Școlar ”Partenie Cosma” și Grupul Școlar ”Vasile Voiculescu”, pe durata
existenței drumului acces auto.
- S-a încheiat procesul verbal de predrae primire a terenului în suprafață totală de 534 mp,
între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihoe prin comisia constituită prin dispozâziţia
preşedintelui în calitate de predător şi comisia constituită la nivelul Municipiului Oradea, în
calitate de primitor.
- Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
1.S-a încheiat contractul de administrare nr. 101 din 01.06.2016 și nr. 177.918 din
01.07.2016, între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și
Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea în calitate de administrator, a
cărui obiect îl constituie bunului imobil teren în suprafață totală de 428 mp, situat în
municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, destinat realizării unui drum de acces auto
și pietonal pe latura vestică a Campusului Școlar “Partenie Cosma” și Grupului Școlar
“Vasile Voiculescu”, pe durata existenței drumului;
-S-a încheiat procesul verbal de predare primire a terenului în suprafață de 428 mp, nr. 10.315
din 02.06.2016 și nr. 177.918/b din 01.07.2016.

70.

22.03.2016

Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică
deschisă, în vederea închirierii, a terenului
aflat în domeniul public al judeţului Bihor,
situat în oraşul Vaşcău, str. Oltului, în scopul
desfășurării activității de prestări servicii către
populație

71.

22.03.2016

privind prelungirea duratei acordului de
locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între
Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul
Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul

2.S-a încheiat contractul de administrare nr. 102 din 01.06.2016 și nr. 177.928 din
01.07.2016, între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și
Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea în calitate de administrator, a
cărui obiect îl constituie terenul destinat construirii și funcționării Campusului Școlar
“Partenie Cosma” și Grupului Școlar “Vasile Voiculescu”, pe durata existenței Campusului;
-S-a încheiat procesul verbal nr. 10.317 din 02.06.2016 și nr. 177.928/b din 01.07.2016,
privind predarea – primirea terenului în suprafață totală de 17.591 mp, situat în Oradea, str.
Armatei Române, nr. 1/A.
-Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
1.S-a emis Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 187 din 07.04.2016,
privind constituirea comisiei de licitație pentru închirierea terenului.
Derularea procedurii de scoatere la licitație publică a revenit serviciului de achiziții publice
și membrilor desemnați în comisia de închiriere.
-Procedura de licitație publică cu strigare s-a desfășurat în data de 22.04.2016 la sediul
autorității contractante. Au fost prezenți doi ofertanți care și-au depus documentele de
capabilitate solicitate.
-S-a încheiat procesul verbal de adjudecare nr. 7804 din 22.04.2016, în favoarea d-lui Moș
Gheorghe, la prețul de 17,80 lei/lună.
2.S-a încheiat contractul de închiriere nr. 84 din 26.04.2016, între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor în calitate de locator și dl.Moș Gheorghe în calitate de locatar, a cărui obiect
îl constituie închirierea terenului intravilan în suprafață totală de 838 mp, situat în orașul
Vașcău, str Oltului, până la data de 26.04.2021.
-S-a încheiat procesul verbal nr. 7.975 din 26.04.2016, privind predarea – primirea terenului
intravilan în suprafață totală de 838 mp, situat în orașul Vașcău, str Oltului.
Contractul de închiriere cu toate documentele anexe, s-a transmis locatarului prin adresa nr.
8.549 din 09.05.2016.
-Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea emiterii facturilor şi urmărirea încasării valorii chiriei conform
contractului încheiat.
S-a încheiat Actul adițional nr. 3 – la Acordul de locațiune nr. 2082/10.11.2011, cu nr. de
înregistrare 35 din 01.04.2016 la C.J.Bihor, nr. 370 din 31.03.2016 la M.T.C. și nr.787 din
04.04.2016 la Episcopia Romano Catolică Oradea, până la data de 31.05. 2016.

Țării Crișurilor Oradea

72.

22.03.2016

73.

22.03.2016

74.

22.03.2016

75.

22.03.2016

76.

22.03.2016

77.

22.03.2016

Hotărârea adoptată de Consiliul Judeţean Bihor şi Actul adiţional nr.3, s-au comunicat cu
notă internă la Serviciul Financiar Contabil în vederea asigurării de la bugetul consiliului
judeţean a sumelor necesare închirierii imobilului, conform clauzelor acordului de locuţiune.
privind modificarea cotizației Consiliului S-a plătit cotizația aferentă CJ Bihor pentru anul 2016, cu op nr 61-55-01/12.12.2016, suma
Județean Bihor la Asociația de Dezvoltare de 74468 lei
„Transilvania de Nord”, pentru anul 2016
privind aprobarea depunerii dosarului de S-a depus la Ministerul Mediului documentatia privind candidatura CJ Bihor pentru

candidatură pentru preluarea în custodie a
sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia
împreună cu rezervația naturală 2.187
Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului,
asumarea angajamentului bugetar necesar
pentru custodie și semnarea acordurilor
cadru de parteneriat necesare
privind semnarea unui Acord de
parteneriat cu Asociația Agenția de
Management al Destinației Bihor, cu
privire la siturile Natura 2000 aflate în
custodia Consiliului Județean Bihor

preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia împreună cu rezervația
naturală 2.187 Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului (sesiunea 1/ 2016)

privind aprobarea documentației tehnicoeconomice-rest de executat la obiectivul
”Reparații capitale și amenajări interioare la
sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei
Române, nr.1/A”, etapa a II-a
privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza Studii de fezabilitate la
obiectivul de investiții: “Traseul Regional
Transilvania Nord; Drumul Apuseni;
Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J;
DJ 108K, L totală= 56,353 km, Județul
Bihor”, în vederea depunerii acestuia spre
finanțare în cadrul programului Operațional
Regional (POR) 2014 - 2020
pentru trecerea unor sectoare de drumuri
judeţene situate în intravilanul localităţilor
urbane, aparţinând domeniului public al
Judeţului Bihor, din administrarea Consiliului

Îndeplinită
-ca urmare a aprobării documentației tehnico-economice s-a tercut la faza de realizare a
procedurilor de achiziție

S-a semnat Acord de parteneriat nr. 32 din 31.03.2016 cu Asociația „Agenția de

Management al Destinației Bihor” cu scopul de a sprijini CJ Bihor in exercitarea
custodiei, siturilor Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor

Modificată prin HCJ nr. 236 / 31.10.2016.

În curs de realizare.

78.

22.03.2016

79.

22.03.2016

80.

22.03.2016

81.

22.03.2016

82.

22.03.2016

83.

22.03.2016

84.

22.03.2016

Judeţean Bihor în administrarea unor consilii
locale.
privind aprobarea procedurii de selectare a
serviciilor avocaţiale în vederea achiziţiei de
servicii de asistenţa juridică pentru dosarele cu
nr. 699/111/2015 și 700/111/2015 aflate pe
rolul Tribunalului Bihor
privind stabilirea cotei de consum maxim
lunar de carburant pentru autovehiculele din
dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean
Bihor, precum și ale instituțiilor și serviciilor
publice din subordine

Implementată. A fost finalizată procedura de selectare a serviciilor avocațiale solicitate de
Consiliul Județean Bihor. A fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 159/06.10.2016

Îndeplinită.
Începând cu 01.04 2016, am procedat la alocarea cotelor maxime de combustibil auto (
motorină / benzină ) – prin bonuri valorice carburanți auto, pentru fiecare autovehicul din
dotarea parcului auto al Cons.Jud. Bihor, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă
din hotărâre
( conf. art 1 din HCJB nr.79 / 22.03.2016 )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.703
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Teşan Prest SRL, pe traseul Oradea
(Nufărului – Complex Peţa) - Palota (SC
Vernicolor România SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.704
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Marliz Com SRL, pe traseul Săcueni –
Oradea (SC Noul Woodest SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.702
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Ovitrans Logistic SRL, pe traseul Săcueni
– Valea lui Mihai (SC Ara România SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.701
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Leuland Trans SRL, pe traseul Ciutelec –
Marghita (SC Sebi Com SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.698
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Sânzador SRL, pe traseul Topa de Sus –

85.

22.03.2016

86.

22.03.2016

87.

22.03.2016

88.

22.03.2016

89.

22.03.2016

90.

22.03.2016

91.

22.03.2016

Oradea (SC Papuc Unic SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Silvion Trans SRL, pe traseul Cresuia –
Beiuş (SC Albatex SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems Arad SRL ) - Ioaniş – Beiuş
( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems Arad SRL ) - Nucet – Beiuş
( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de persoane
prin curse regulate speciale pentru SC Budim
SRL, pe traseul Vălani de Pomezeu – Beiuş
( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Crânceşti – Beiuş
( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems Arad SRL ) - Nimăieşti –
Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa de Beiuş –

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.715

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr. 706

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.707

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.708

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.709

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.710

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.711
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22.03.2016
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22.03.2016
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22.03.2016
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Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems Arad SRL ) - Roşia – Beiuş (
SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Andy Trans Tours Serv SRL, pe traseul
Săcueni – Oradea ( SC Panorama SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Speed & Expres SRL, pe traseul Sălard –
Oradea ( SC Limtex SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Marliz Com SRL, pe traseul Borş – Oradea
(SC Noul Woodest SRL)
privind modificarea și completarea Anexelor
nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din
21.12.2012,
privind
aprobarea
Regulamentului, Caietului de sarcini și
Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pentru perioada
01.05.2013 - 30.06.2019, în Judeţul Bihor,
modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013,
HCJ nr. 132/2014 și HCJ nr.245/2015
privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi
a instituţiilor subordonate, pe anul 2016 –
rectificat
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.712

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.699

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.700

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.705

Modificarea modului de operare al unor trasee din Programul Județean de Transport și
înlocuirea caietelor de sarcini aferente de către Autoritatea Rutieră Română – Agențea Bihor
și aducerea la cunoștință publică prin www.bihortransport.ro

Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bihor.
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate
S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.713
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19.04.2016
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19.04.2016
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19.04.2016
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19.04.2016

105.

19.04.2016
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SC Budim SRL, pe traseul Forău – Beiuş ( SC
Leoni Wiring Systems Arad SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.714
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Meziad – Beiuş
( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )
Privind aprobarea contului de încheiere a Implementată/Conform prevederilor art.49 al.(12) al Legii nr.273/2006, în lunile aprilie, iulie
exercițiului bugetar la 31 martie 2016
şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor
Privind aprobarea programului de investiții Implementată
finanțate din bugetul local, al Direcției
Generale de asitență Socială și Protecția
Copilului Bihor pe anul 2016
Hotarare privind însușirea recursului declarat Implementat- Recursul în dosar nr. 4449/111/2015 soluționat definitiv prin respingerea
împotriva sentinței nr. 535/ca/2016 din recursului însușit prin hotărâre.
15.03.2016, pronunțată de tribunalul bihor, în
dosarul nr. 4449/111/2015 (Fundatia Romana
pt. Tineret)
Hotarare privind aprobarea cadrului procesual Implementat. S-a depus precizarea de actiune la dosar nr. 700/111/2015*.
,î0/111/2015* aflat pe rolul tribunalului bihor
Hotarare privind însușirea inventarului S-a comunicat cu notă internă la Serviciul Financiar Contabil în vederea actualizării evidenţei
actualizat al bunurilor ,care aparțin domeniului contabile a inventarului domeniului public al județului Bihor, în baza documentelor
public al județului Bihor
justificative şi corelarea cu evidenţa tehnico – operativă.
Serviciul Financiar Contabil comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului înregistrările
contabile aferente tuturor bunurilor aflate în domeniul public al Judeţului Bihor.
Hotarare privind însușirea inventarului S-a comunicat cu notă internă la Serviciul Financiar Contabil în vederea actualizării evidenţei
actualizat al bunurilor, care aparțin domeniului contabile a inventarului domeniului privat al Județului Bihor, în baza documentelor
privat al județului Bihor
justificative şi corelarea cu evidenţa tehnico – operativă.
Serviciul Financiar Contabil comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului înregistrările
contabile aferente bunurilor imobile aflate în domeniul privat al Judeţului Bihor.
Hotarare privind acordul consiliului județean Conform prevederilor art. 4 din hotărâre,
bihor în vederea executării lucrărilor de s-a comunicat Serviciului de Ambulanță Județean Bihor în vederea executării lucrărilor.
amenajare a spațiilor din imobilul situat în Prin adresa nr. 7011/08.11.2016 înregisrată la C.J.Bihor sub nr. 21756 din 14.11.2016,
municipiul salonta, str. Cantacuzino nr. 2-4, S.A.J.Bihor ne comunică faptul că, din cauza fondurilor insuficiente lucrările nu
aflat în domeniul public al județului bihor, de s-au realizat, urmând ca în anul 2017 să fie alocate fonduri în acest scop.
către Serviciul de Ambulanță Județean Bihor
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Hotarare privind aprobarea demersurilor
pentru trecerea construcțiilor casa pompelor ,și
rezervor apă, situate în municipiul oradea, str.
Armatei Române nr.1a, în domeniul public al
județului Bihor

- S-a întocmit procesul verbal de predare primire nr. 278.763 din 06.10.2016 și nr. 18.994
11.10.2016 încheiat între Municipiul Oradea – Consiliul Local Oradea în calitate de predător
prin comisia desemnată în acest sens de Primarul Municipiului Oradea și Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor în calitate de primitor, prin comisia desemnată prin dispoziţie de
către Preşedintele C.J.Bihor, a cărui obiect îl constituie construcțiile Casa pompelor și
Rezervor apă, și terenul în suprafață de 1354 mp pe care sunt edificate construcțiile situate
în municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 1/A.
- Construcţiile au fost predate respectiv preluate fără sarcini, notate sub A5 şi A6 în CF nr.
192236 Oradea, nr. cadastral 192236.
-Documentele încheiate între părţi, s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă şi la Direcţia Generală Tehnică.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
- În conformitate cu prevderile art.1 din hotărâre,
am întocmit Nota de fundamentare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului, care s-a transmis
Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin adresa
comuna a Județului Bihor și a Instituției Prefectului – Județul Bihor, cu nr. 6222 din
21.06.2016 și nr. 11441 din 21.06.2016, în vederea promovării spre aprobare Guvernului
României, a unei Hotărâri de Guvern în scopul celor aprobate de C.J.Bihor prin această
hotărâre.
- Prin adresa nr. 163593/S1/DJ/MAI și nr. 14.957/17.08.2016/CJB, Ministerul Afacerilor
Interne ne precizează că, un eventul demers privind transmiterea bunurilor în domeniul
public local va fi avută în vedere doar la momentul în care bunurile în cauză vor aparține
domeniului public al statului, deoarece, regimul juridic al construcțiilor solicitate de Județul
Bihor este stabilit prin H.G. nr. 1583/2002 potrivit căreia, acestea se află în domeniul privat
al statului pentru a fi valorificate sau demolate.
S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.
Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.
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Hotarare privind aprobarea demersurilor de
trecere a unor imobile, ce constituie
proprietatea Statului Român, în proprietatea
Județului Bihor și în administrarea Consiliului
Județean Bihor
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Hotarare privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra apartamentului nr. 10/a
situat în imobilul monument istoric hanul
„arborele verde” din Oradea, str. Vasile
alecsandri nr. 10
Hotarare privind aprobarea planului anual de Implementată
acțiune privind serviciile sociale ,la nivelul
județului bihor pe anul 2016 ,al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor
privind aprobarea Organigramei, Statelor de Implementată
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
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Funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor,
precum și schimbarea denumirii unor centre
privind stabilirea costului mediu anual și a
costului mediu lunar pentru un copil şi
pentru o persoană majoră care beneficiază de
protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bihor
privind
modificarea
Hotărârii
nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii și a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliul Judeţean Bihor
pentru aprobarea Regulamentului privind
realizarea sau amplasarea în zona drumurilor
publice de interes județean a panourilor
publicitare, a oricăror construcții sau activități
comerciale, căi de acces, amenajări sau
instalații în orice scop.
privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul ”Construire,
extindere și modernizare terminale de pasageri
la Aeroportul Oradea”.
privind încetare și vacantare mandat consilier
jud.
privind aprobarea bugetului jud.bihor si al
institutiilor subordonate 2016, rectificat

Implementată

Implementată
Implementat.
Ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate au fost întocmite fișele de post și angajații
au fost numiți în noile funcții.
Realizat.

Îndeplinită
-ca urmare a prorobării documentației tehnico-economice s-a tercut la faza de realizare a
procedurilor de achiziție

Consiliul Județean a luat act de demisia d-lui Sala Ioan din calitatea de consilier județean și
s-a declarat vacant locul acestuia în Consiliul Județean Bihor.
Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bihor.
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
modificare stat funcții teatrul Regina Maria
Implementată
revocare drept adm. Teatrul Regina Maria pt. Nu s-a pus în aplicare.
Imobil oradea, sstr. Alecsandri 10
-Dacă, prin nota internă nr. 8741/09.05.2016 Direcția Generală Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă solicită
demararea procedurii de revocare a dreptului de administrare constituit în favoarea Teatrului
”Regina Maria”,
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- Prin nota internă nr. 1397/03.02.2017, Direcția Generală de Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă solicită reacordarea dreptului de administrare în
favoarea Teatrului „Regina Maria” asupra imobilului din Oradea, str. V.Alecsandri nr.10.
Motivația:
Modificarea criteriilor de eligibilitate menționate în Ghidul specific pt. prioritatea de
investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 Secțiunea 4.1.3, în sensul că, în conformitate
cu lit.h, art.1, din HG nr. 399/2015, s-a adăugat precizarea că, în accepţiunea AMPOR nu
este considerată sarcină dreptul de administrare constituit în favoarea unei instituţii cu
personalitate juridică afltă în subordinea solicitantului.
Revocare drept adm. Teatrul szigligeti pt. Nu s-a pus în aplicare.
Imobil oradea, sstr. Alecsandri 10
-Dacă, prin nota internă nr. 8741/09.05.2016 Direcția Generală Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă solicită
demararea procedurii de revocare a dreptului de administrare constituit în favoarea Teatrului
”Szigligeti Szinhaz”,
- Direcția Generală de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă din
cadrul C.J.Bihor prin nota internă nr. 1397/03.02.2017 solicită reacordarea dreptului de
administrare în favoarea Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”, asupra imobilului din Oradea, str.
V.Alecsandri nr.10.
Motivația:
Modificarea criteriilor de eligibilitate menționate în Ghidul specific pt. prioritatea de
investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 Secțiunea 4.1.3, în sensul că în conformitate
cu lit.h, art.1, din HG nr. 399/2015, s-a adăugat precizarea că, în accepţiunea AMPOR nu
este considerată sarcină dreptul de administrare constituit în favoarea unei instituţii cu
personalitate juridică afltă în subordinea solicitantului.
Revocare drept adm.mtc asupra Muzeul Nu s-a pus în aplicare.
satului Baile 1 mai.
-Dacă prin nota internă nr. 8081 din 27.04.2016 Direcția Generală Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă solicită
demararea procedurii de revocare a dreptului de administrare constituit în favoarea Muzeului
Ţării Crişurilor, în vederea respectării criteriilor de eligibilitate impuse prin Ghidului
solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020,
-Prin nota internă nr. 1397/03.02.2017 Direcția Generală de Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă din cadrul C.J.Bihor solicită reacordarea dreptului
de administrare în favoarea Muzeului Țării Crișurilor asupra imobilului Muzeul Satului din
Staţiunea „Băile 1 Mai”.
Motivația:
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Insusire plan amplasamet imobil statiunea
Baile 1 mai
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Trecere imobil nucet in dom.public jud. Bihor.

125.

24.05.2016

Insusire plan amplasament imobil calea
aradului 2 (vladeasa 1)

126.

24.05.2016
Neexercitare preemtiune spatiu comercial
hotel parc
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Modificarea criteriilor de eligibilitate menționate în Ghidul specific de accesare a fondurilor
în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1, Axa prioritară 7, Proritate de investiții
7.1, prin adăugarea precizării că, în accepţiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul
de administrare constituit în favoarea unei instituţii cu personalitate juridică aflată în
subordinea solicitantului şi care nu afectează condiţiile de implementare, în cadrul căruia se
va depune proiectul “Ecoparc Pădurea Stelară’, aflat în momentul de faţă în stadiu de
elaborare
- S-a depus la O.C.P.I. Bihor împreună cu documentația cadastrală pentru formarea
numărului cadastral.
- Imobilul situat în Staţiunea „Băile 1 Mai”, localitatea Haieu, aflat în domeniul public al
Județului Bihor, s-a intabulat conform încheierii de CF nr. 52335/10.06.2016 și a încheierii
de CF nr. 63657/19.07.2016.
- O.C.P.I. Bihor – B.C.P.I. Oradea a dispus formarea nr. cad. 63224 pentru suprafaţa de
57.503 mp, notat în CF 63224 Sânmartin, în domeniul public al județului Bihor.
- CF 63224 Sânmartin s-a comunicat la Direcţia Generală Tehnică şi Direcţia Generală de
Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Externă.
Hotărârea a fost comunicată Consiliului Local al Orașului Nucet, care nu a răspuns solicitării
Consiliului Județean Bihor.
Imobilul este notat pe nr. cadastral 183463, în CF nr. 183463 Oradea.
- În baza art.3 din hotărâre, s-a comunicat la Direcția Generală Tehnică, în scopul întocmirii
documentației necesare obținerii certificatului de urbanism pentru demolarea construcțiilor
nefuncționale, aflate în domeniul privat al Județului Bihor, și care nu fac obiectul
proiectului “Revitalizarea tradițiilor ecvestre din Județul Bihor și Hajdu Bihar”.
- S-a comunicat Serviciului Financiar Contabil prin nota internă nr. 2967/2017 în vederea
înregistrării în evidenţa contabilă a modificărilor intervenite prin trecerea terenului și a unor
construcții din domeniul privat în domeniul public al județului.
- S.F.C. prin nota internă nr. 2967/2017, confirmă înregistrările în domeniul public al
județului și ne comunică notele contabile și fișele mijloacelor fixe înregistrate.
S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.
Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

Drept folosinta retea fibra optica pt. Bors, 1. S-a emis Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 344 din 08.06.2016,
bbiharia, ccetariu
potrivit căreia s-a constituit comisia de predare a bunului mobil – rețea de comunicație pe
fibră optică către unitățile administrativ teritoriale Borș, Biharia, Cetariu din județul Bihor.
2. S-a încheiat contractul de folosință cu titlu gratuit nr. 173/4843/2016, între Județul Bihor
– C.J.Bihor în calitate de comodant și Comuna Borș – C.L.Borș în calitate de comodatar, și
procesul verbal de predare – primire a rețelei de comunicație;
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3. S-a încheiat contractul de folosință cu titlu gratuit nr. 174/2505/2016 între Județul Bihor –
C.J.Bihor în calitate de comodant și Comuna Biharia – C.L.Biharia în calitate de comodatar
și procesul verbal de predare – primire a rețelei de comunicație;
4. S-a încheiat contractul de folosință cu titlu gratuit nr. 172/4069/2016 între Județul Bihor –
C.J.Bihor în calitate de comodant și Comuna Cetariu – C.L.Cetariu în calitate de comodatar
și procesul verbal de predare – primire a rețelei de comunicație.
5. Toate documentele încheiate între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor în calitate de
proprietar şi unităţile administrativ teritoriale Borş, Biharia şi Cetariu, s-au transmis prin notă
internă la Serviciul Financiar Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
- Serviciul Administrarea Patrimoniului a comunicat punerea în aplicare a hotărârii şi o copie
a tuturor documentelor întocmite, comisiei constituită la nivelul Consiliului Judeţean Bihor
pentru implementarea proiectului
Ra aeroportul oradea_insusire inventar
-S-a comunicat cu notă internă la Serviciul Financiar Contabil în vederea actualizării
evidenţei contabile, conform Anexei nr.1 la hotărâre, prin modificarea inventarului bunurilor
imobile aflate în domeniul public al județului Bihor şi în administrarea RA Aeroportul
Oradea, în baza documentelor justificative şi corelarea cu evidenţa tehnico – operativă.
-Serviciul Financiar Contabil comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului
înregistrările contabile aferente bunurilor imobile asupra cărora au intervenit modificări,
identificate în Anexa nr.1 la hotărâre, aflate în domeniul public al Judeţului Bihor şi în
administrarea RA Aeroportul Oradea.
- S-a încheiat contractul de administrare nr. 183/10969/2016 între Județul Bihor – C.J.Bihor
în calitate de proprietar și R.A.Aeroportul Oradea în calitate de administrator, a noilor
construcții terminate şi recepţionate pe amplasamentul imobilului situat în Oradea, str. Calea
Aradului, nr. 80, aflate în domeniul public al Județului Bihor, identificate în Anexa nr.2 la
hotărâre;
- S-a încheiat procesul verbal nr. 21.818/2016 privind predarea – preluarea bunurilor imobile
identificate în Anexa nr. 2 la H.C.J. Bihor nr. 128/24.05.2016.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
Prelungire acord locatiune pt.muzeul tarii S-a încheiat Actul adițional nr. 4 la Acordul de locațiune nr. 2082/10.11.2011, înregistrat sub
crisurilor
nr. 10147 din 31.05.2016 la C.J.Bihor, nr. 597 din 31.05.2016 la M.Ț.C. și nr. 1339 din
31.05.2016 la Episcopia Romano Catolică Oradea, pentru perioada durata 31.05.2016 –
31.07.2016.

130.

24.05.2016

Acord pt.lucrari boxa garaj beius de saj bihor
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Aceptare donatie imobil valea crisului, bpc de
la fundatia primavara copiilor
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Privind constituirea dreptului de administrare
în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bihor asupra
imobilului situat în comuna Bratca, sat Valea
Crișului, Județul Bihor, în scopul desfășurării
activității de servicii sociale

- Hotărârea adoptată de Consiliul Judeţean Bihor şi Actul adiţional nr.4, s-au comunicat cu
notă internă la Serviciul Financiar Contabil în vederea asigurării de la bugetul consiliului
judeţean a sumelor necesare închirierii imobilului, conform clauzelor acordului de locuţiune.
- S-a comunicat Serviciului de Ambulanță Județean Bihor în vederea executării lucrărilor la
substaţia din municipiul Beiuş.
- Serviciului de Ambulanță Județean Bihor ne comunică procesul - verbal de recepție la
terminarea lucrărilor încheiat în 12.07.2016, valoarea lucrărilor executate şi recepţionate este
de 4.178,64 lei;
- Prin notă internă nr. 21.757/14.11.2016 am comunicat la Serviciul Financiar Contabil în
vederea înregistrării în evidența contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
- S-a încheiat în formă autentică Acceptul de donație imobiliară prin Încheierea de
autentificare nr. 684/09.06.2016, înregistrată la C.J.Bihor sub nr. 11.538 din 22.06.2016,
prin Biroul notarial Chindlea Ecaterina Lavinia.
- S-a notat în cărțile funciare actul de acceptare a donației, dreptul de proprietate publică a
Județului Bihor și sarcina prevăzută la art.3 din hotărâre, în sensul că, imobilul nu va putea
fi ipotecat, înstrăinat sau să i se schimbe destinația pentru o perioadă de cel puțin 15 ani, de
la data autentificării acceptării donației, astfel:
-CF nr. 53511 Bratca, nr. top 479/1, 479/2 și 479/4, pt. supraf. de teren = 5.819 mp;
-CF nr. 53378 Bratca, nr. top.486, pt. supraf. de teren = 2.885 mp;
-CF nr. 53510 Bratca, nr. top 479/3, pt. supraf. de teren = 1.173 mp.
- S-a încheiat Contractul de administrare nr. 152 din 20.09.2016 şi nr. 38.238 din 29.09.2016,
între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor în calitate de proprietar şi D.G.A.S.P.C. Bihor
în calitate de administrator, pe durata desfășurării activităților de servicii sociale;
- S-a încheiat Procesul verbal de predare primire nr. 17.377/20.09.2016 şi nr. 37.397 din
23.09.2016, între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor în calitate de predător prin comisia
constituită în baza dispoziţiei emisă de preşedintele C.J.Bihor şi D.G.A.S.P.C. Bihor în
calitate de primitor, a cărui obiect îl constituie predarea – primirea imobilului situat în
comuna Bratca, sat Valea Crișului, nr. 146, județul Bihor. S-a întocmit şi s-a semnat lista de
inventariere a imobilului.
-Documrntele încheiate în baza HCJ Bihor nr. 131 și nr. 132, s-au predat prin notă internă la
Serviciul Financiar Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
-Seviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
- Documrntele încheiate în baza HCJ Bihor nr. 132 s-au depus la O.C.P.I. Bihor pentru
notarea în cartea funciară a dreptului de administrare al DGASPC Bihor, astfel:

133.

24.05.2016

134.

24.05.2016

135.

24.05.2016

136.

24.05.2016

137.

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
Privind acordul încheierii unui contract de
folosință cu titlu gratuit între Universitatea din
Oradea şi Asociaţia ”Alumni” Universitatea
din Oradea, asupra unui spaţiu din incinta
corpului de clădire C49, din imobilul situat în
Oradea, str. Universităţii nr. 4
privind aprobarea actualizării Planului de
analiză și acoperire a riscurilor - Județul
Bihor, pe anul 2016
privind aprobarea Monografiei EconomicoMilitare a Judeţului Bihor, Ediţia 2016

-CF nr. 53511 Bratca, nr. top 479/1, 479/2 și 479/4, pt. supraf. de teren = 5.819 mp;
Încheierea de CF nr.21203/24.10.2016;
-CF nr. 53378 Bratca, nr. top.486, pt. supraf. de teren = 2.885 mp;
Încheierea de CF nr.21202/24.10.2016.
-CF nr. 53510 Bratca, nr. top 479/3, pt. supraf. de teren = 1.173 mp;
Încheierea de CF nr.21204/24.10.2016.
- S-a încheiat contractul de închiriere nr. 22.423 din 01.06.2016 a imobilului teren situat în
satul Cighid, jud. Bihor, între domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman în calitate de
proprietar și D.G.A.S.P.C. Bihor în calitate de chiriaș, pentru o perioadă de 7 luni, începând
cu data de 01.06.2016 până la 31.12.2016, chiria fiind de 2.500 euro/lună.
- S-a comunicat prin notă internă la Serviciul Financiar Contabil.

- S-a înheiat contractul de comodat nr. 45 din 07.04.2016, între Universitatea din Oradea și
Asociația Alumni Universitatea din Oradea, pentru o durată de 3 ani – expiră la data de
07.04.2019.

Implementat. A fost transmisă Hotărârea Consiliului Județean Bihor Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Crișana” al Județului Bihor.
Implementată.

privind modificarea anexei nr.1 la S-a depus la Ministerul Mediului documentatia privind candidatura CJ Bihor pentru
Hotărârea nr. 73 din 22 martie 2016 preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia împreună cu
privind aprobarea depunerii dosarului de rezervația naturală 2.187 Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului (sesiunea a-II-a)
candidatură pentru preluarea în custodie a
sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia
împreună cu rezervația naturală 2.187
Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului,
asumarea angajamentului bugetar necesar
pentru custodie și semnarea acordurilor
cadru de parteneriat necesare

138.

24.05.2016

privind preluarea în custodie a sitului S-a depus la Ministerul Mediului documentatia privind candidatura CJ Bihor pentru
Natura 2000 ROSCI0240 Tășad împreună preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad împreună cu
cu Rezervația Naturală 2118. Calcarele Rezervația Naturală 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad (sesiunea a-II-a)
Tortoniene de la Tășad, asumarea
angajamentului bugetar necesar pentru
custodie și semnarea acordurilor cadru de
parteneriat necesare

139.

24.05.2016

privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.716
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Marinova Impex S.R.L., pe traseul
Oradea ( Magnoliei ) - Sîntion (S.C. Reropam
S.R.L.)

140.

24.05.2016

141.

24.05.2016

142.

24.05.2016

143.

24.05.2016

144.

24.05.2016

privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Autoros ABC S.R.L., pe traseul Săcueni
- Sîntion (S.C. Reropam S.R.L.)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Autoros ABC S.R.L., pe traseul Oradea
(Autogara-S.C. Intrans SRL) - Biharia ( S.C.
Cavalli Wood Interiors S.R.L. )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Regal Travel S.R.L., pe traseul Săcueni Oradea ( S.C. Progetto-L S.R.L. )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Farkas Bus S.R.L., pe traseul Săcueni Oradea ( S.C. New Textil Project S.R.L. )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.719

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.720

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.721

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.717

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.718

145.

24.05.2016

146.

24.05.2016

147.

24.05.2016

148.

24.05.2016

149.

28.06.2016

150.

28.06.2016

151.

28.06.2016

152.

28.06.2016

153.

28.06.2016

154.

19.07.2016

persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Kopis Tours S.R.L., pe traseul Săcueni Oradea ( S.C. Mondo Style Aurora S.R.L. )
Privind îndreptarea erorii materiale din
cuprinsul anexei la HCJB nr 8/28.01.2016
privind aprobarea susținerii proiectului depus
de D.G.A.S.P.C. Bihor în perioada de
sustenabilitate
în cadrul Facilității de
Finanțare
pentru
ACTIVITĂȚI
SUPLIMENTARE - PLUS, pentru proiectul
”TINEREȚE RESPONSABILĂ ÎNTR-O
COMUNITATE DINAMICĂ – educația în
sprijinul incluziunii sociale eficiente a tinerilor
din județul Bihor aflați în situație de risc”
privind aprobarea modificării Anexei nr.12 la
Hotărârea Consiliului Județean nr.5 din
28.01.2016 privind aprobarea taxelor locale,
taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal
2016
privind aprobarea Schemei Ex-Ante pentru
R.A. Aeroportul Oradea
privind constituirea Comisiei de validare a
mandatelor de consilier judeţean, ca urmare a
organizării alegerilor locale din data de 5 iunie
2016
privind validarea mandatelor de consilier
judeţean, ca urmare a organizării alegerilor
locale din data de 5 iunie 2016
privind declararea ca legal constituit a
Consiliului Judeţean Bihor, ca urmare a
organizării alegerilor locale din data de 5 iunie
2016
privind alegerea preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor
privind alegerea vicepreşedinților Consiliului
Judeţean Bihor
privind constituirea şi organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Judeţean Bihor,

Implementata. A fost indreptata eroarea materiala.
Implementată.

Implementată/Încasarea tarifelor s-a efectuat conform hotărârii adoptate.

Implementată/R.A. Aeroportul Oradea a încheiat contracte pe baza schemei aprobate
Comisia de validare funcționează în componența aprobată.

Mandatele consilierilor județeni au fost validate.
Consiliul Județean Bihor a fost declarat legal constituit.

Dl Pasztor Sandor a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor
D-nii Mang Ioan și Bodea Traian au fost aleși în funcțiile de vicepreședinte ai Consiliului
Județean Bihor
Au fost constituite un număr de 6 Comisii de specialitate în principalele domenii de activitate
ale Consiliului Județean Bihor.

ca urmare a organizării alegerilor locale din
data de 5 iunie 2016
155.

26.07.2016

156.

26.07.2016

157.

26.07.2016

158.

26.07.2016

159.

26.07.2016

160.

26.07.2016

161.

26.07.2016

162.

26.07.2016

privind încetarea şi validarea unui mandat de
consilier judeţean
privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar la 30 iunie 2016

S-a luat act de încetarea mandatului de consilier județean a d-lui Mircea Mălan, a fost declarat
vacant locul ocupat de acesta și a vost validat madatul d-lui Gal Călin Grațian.
Implementată/Conform prevederilor art.49 al.(12) al Legii nr.273/2006, în lunile aprilie, iulie
şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor
privind desemnarea nominală a 6 consilieri Îndeplinită.
judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Au fost desemnați nominal 6 consilieri județeni ca membri în A.T.O.P. Florin Bujor Chirilă,
Dorin Octavian Corcheș, Ana Maria Tiron, Victorica Valentina Butișcă, Grim András,
Ordine Publică pentru mandatul 2016-2020
Szoboszlai Gáspár István.
privind aprobarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean
Bihor
privind aprobarea criteriilor, procedurilor si
atribuţiilor specifice în baza cărora
președintele Consiliului Judeţean Bihor
numește
si
eliberează
din
funcţie
administratorul public
privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Transilvania de Nord” și a
unui
reprezentant
în
Consiliul
de
Administrație al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Transilvania de Nord” și
mandatarea acestuia pentru a propune și a vota
președintele Consiliului de Administrație
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra apartamentului nr. 14 situat la etajul 2
din imobilul monument istoric Palatul Fuchsl
din Oradea, str. Independenței nr.13
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra imobilului reprezentând cota de ½ din
cabinetul stomatologic nr. 3, situat în Oradea
str. M. Kogălniceanu nr. 16/A, aparținând Dr.
Vechiu Mihai

Implementat.
Întocmit documentele ca urmare a modificării unor funcții.
Implementat.
A fost demarată procedura de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului
de administrator public, în urma concursului a fost încheiat contract de management între
președintele Consiliului Județean Bihor și candidatul declarat admis.
Implementat

- S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.
Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.
S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.
Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

163.

26.07.2016

164.

26.07.2016

165.

26.07.2016

166.

26.07.2016

167.

26.07.2016

168.

26.07.2016

169.

26.07.2016

privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.722
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Fazati Trans S.R.L., pe traseul Hodoş –
Oradea (S.C. Connectronics România S.R.L
.)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.723
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
S.C. Autoros ABC S.R.L., pe traseul Săcueni
- Cauaceu ( S.C. PGS Sofa&CO S.R.L.
Privind prelungirea duratei de valabilitate a
Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011
încheiat între Episcopia Romano-Catolică
Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea

- S-a încheiat Actul adițional nr. 5 la Acordul de locațiune nr. 2082/10.11.2011, înregistrat
sub nr. 13920 din 01.08.2016 la C.J.Bihor, nr. 943 din 01.08.2016 la M.Ț.C. și nr. 1716 din
02.08.2016 la Episcopia Romano Catolică Oradea, pentru perioada 01.08.2016 până la data
de 31.08.2016.
- Hotărârea adoptată şi Actul adiţional nr.5, s-au comunicat cu notă internă la Serviciul
Financiar Contabil în vederea asigurării de la bugetul consiliului judeţean a sumelor necesare
închirierii imobilului, conform clauzelor acordului de locuţiune.
privind constituirea comisiei pentru efectuarea Implementat.
cercetării prealabile în vederea declarării
utilităţii publice a unor lucrări de interes local
în Judeţul Bihor, pe raza Municipiului
Marghita
privind modificarea Statului de funcții al Implementată
Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor a
Judeţului Bihor
privind desemnarea reprezentanților Județului Implementat
Bihor în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Agenției de
Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”
privind aprobarea modelului-cadru al Implementată/Pus în aplicare.
Caietului de sarcini şi al Contractului de
furnizare servicii sociale în vederea
organizării
unei
noi
proceduri
de
externalizare a unor servicii sociale din
subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor

170.

26.07.2016

171.

30.08.2016

172.

30.08.2016

173.

30.08.2016

174.

30.08.2016

175.

30.08.2016

176.

30.08.2016

177.

30.08.2016

178.

30.08.2016

179.

30.08.2016

privind înlocuirea unor reprezentanți ai Implementat
Județului Bihor în Adunarea Generală a
Asociaților
al
ASOCIAȚIEI
DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “
ECOLAND BIHOR”
privind validarea Dispoziţiei nr.424/2016 a Implementată/Bugetul majorat prin dispoziția validate a fost transmis Administraţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
Judeţene a Finanţelor Publice Bihor.
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
a instituţiilor subordonate, pe anul 2016 - Bihor.
rectificat
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
privind numirea a 3 consilieri judeţeni în Au fost numiți în calitate de membri ai Colegiului Director ai Direcției Generale de Asistență
calitate de membri ai Colegiului Director al Socială și Protecția Copilului Bihor următorii consilieri județeni: d-na Kery Hajnal, d-na
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Butișcă Viorica Valentina și d-na Babău Stela.
Protecţia Copilului Bihor
privind validarea desemnării nominale a Îndeplinită.
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine S-a validat desemnarea nominală a membrilor A.T.O.P. pentru mandatul 2016-2020,
Publică pentru mandatul 2016-2020
respectiv componența nominală a comisiilor din cadrul acestui organism.
privind respingerea plângerii prealabile Implementat prin comunicarea hotararii cu PNL.
formulate de Partidul Național Liberal – filiala
Bihor, împotriva
Hotărârilor Consiliului
Județean Bihor nr. 152 și nr. 153 din
28.06.2016
privind declararea utilității publice a lucrării Implementată.
de interes local ”Sală de sport, cantină și spații
verzi – Liceul Teoretic Horvath Janos” din
Municipiul Marghita, Județul Bihor
privind
desemnarea
reprezentanților Implementată
Consiliului Județean Bihor în Consiliul
Director al Fundației pentru Sănătate Bihor
privind
desemnarea
reprezentanților Implementată
Consiliului Județean Bihor în Consiliul
Director al Fundației de Protejare a
Monumentelor Istorice din Județul Bihor
privind desemnarea reprezentantului Județului Implementată
Bihor în Adunarea generală a Asociației
”Agenția de Management al Destinației Bihor”

180.

30.08.2016

181.

30.08.2016

182.

30.08.2016

183.

30.08.2016

184.

30.08.2016

185.

30.08.2016

186.

30.08.2016

187.

30.08.2016

privind desemnarea reprezentantului Județului
Bihor în Adunarea Generală a Asociaților a
ASOCIAȚIEI
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “APAREGIO”
privind desemnarea reprezentaților Județului
Bihor în Adunarea Generală a S.C. Pază şi
Protecţie Bihor S.R.L.
privind desemnarea reprezentanților Județului
Bihor în Adunarea Generală a S.C. Parcuri
Industriale Bihor S.R.L.
privind numirea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Bihor în Consiliul
Administrativ al Filarmonicii de Stat Oradea
privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor
privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 234 din
24.11.2015 privind stabilirea preţurilor medii
la unele produse agricole vegetale pentru anul
fiscal 2016
Privind însușirea rapoartelor de evaluare
pentru bunurile imobile reprezentând terenuri
aflate în inventarul domeniului public al
județului Bihor, în vederea înregistrării în
evidența contabilă și tehnico-operativ

Implementată

Implementată
Implementată
Implementată

Implementat.
Întocmit documentele ca urmare a modificării unor funcții.
Implementată

- S-a actualizat evidența tehnico - operativă și contabilă a domeniului public al județului
Bihor
- S-a comunicat la Centru Medico – Social de Psihiatrie Nucet, raportul de evaluare
11417/21.06.2016, pentru imobilul reprezentând teren identificat prin CF nr. 51286 Nucet,
nr. cadastral 51286, situat în Nucet, str. Republicii nr. 4, în vederea înregistrării în evidența
contabilă.
- S-a comunicat la Serviciul Județean de Ambulanță, raportul de evaluare nr. 11420 din
21.06.2016, pentru imobilul reprezentând teren identificat prin CF nr. 50429 Ștei, nr.
cadastral 50429, situat în Ștei, str. Cuza Vodă nr. 7/A, în vederea înregistrării în evidența
contabilă.
- S-a comunicat prin notă internă la Serviciul Financiar Contabil pentru actualizarea valorilor
de inventar aferente terenurilor aflate în proprietatea Județului Bihor și situate în Ștei, Nucet
și Brtaca.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
Privind însușirea raportului de evaluare pentru - S-a actualizat evidența tehnico - operativă a domeniului public și privat al județului Bihor,
bunurile imobile reprezentând construcții referitor la imobilul situat în municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 80.

situate pe amplasamentul imobilului din
Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, cuprinse în
inventarul domeniului public al județului
Bihor și în administrarea R.A.Aeroportul
Oradea, în vederea înregistrării în evidența
contabilă și tehnico-operativă

188.

30.08.2016

189.

30.08.2016

190.

30.08.2016

191.

30.08.2016

192.

30.08.2016

- S-a comunicat prin adresa nr. 16583/19.09.2016 la R.A.Aeroportul Oradea și serviciului
financiar contabil prin nota internă cu nr. 16583/2016 din cadrul C.J.Bihor, hotărârea
adoptată și raportul de evaluare nr.7.063/2016, întocmit pentru bunurile imobile reprezentând
construcții identificate pe nr. cadastral 1588, CF 151937 Oradea, situate pe amplasamentul
imobilului din Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, în scopul completării și actualizării
evidenței contabile la valoarea justă a construcțiilor.
- Serviciul Financiar Contabil din cadrul C.J.B. prin nota internă nr. 16583 din 19.12.2016
confirmă înregistrările contabile la valorile stabilite prin raport și în funcție de înregistrările
contabile ale R.A. Aeroportul Oradea.
Privind modificarea Hotărârii Consiliului S-a depus la O.C.P.I. Bihor împreună cu documentația cadastrală pentru formarea numerelor
Județean Bihor nr. 67 din 22 martie 2016
cadastrale.
Imobilul teren situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, s-a intabulat prin
deschiderea cărților funciare noi, astfel:
1.CF nr.194962 Oradea, nr. cadastral 194962 pentru suprafața de teren de 487 mp;
2.CF nr.194963 Oradea, nr. cadastral 194963 pentru suprafața de teren de 534 mp;
3.CF nr.194964 Oradea, nr. cadastral 194964 pentru suprafața de teren de 83984 mp;
4.CF nr.194965 Oradea, nr. cadastral 194965, pentru suprafața de teren de 1836 mp;
5.CF nr.194966 Oradea, nr. cadastral 194966, pentru suprafața de teren de 778 mp;
6.CF nr.194967 Oradea, nr. cadastral 194967, pentru suprafața de teren de 1807 mp.
Detalii referitoare la comunicarea cărților funciare am precizat la poziția hotărârii nr. 67 din
22.03.2016.
Privind prelungirea duratei de valabilitate a - S-a încheiat Actul adițional nr. 6 la Acordul de locațiune nr. 2082/10.11.2011, înregistrat
Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 sub nr. 16107 din 01.09.2016 la C.J.Bihor, nr. 1089 din 01.09.2016 la M.Ț.C. și nr. 1948 din
încheiat între Episcopia Romano-Catolică 01.09.2016 la Episcopia Romano Catolică Oradea, pentru perioada 01.09.2016 până la data
Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean de 30.09.2016.
Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea
- Hotărârea adoptată şi Actul adiţional nr.6, s-au comunicat cu notă internă la Serviciul
Financiar Contabil în vederea asigurării de la bugetul consiliului judeţean a sumelor necesare
închirierii imobilului, conform clauzelor acordului de locuţiune.
Privind atribuirea licenţei de traseu pentru Încheiere act adițional nr1/2016 la contractul de delegare a gestiunii nr.17153/2013
serviciul de transport public de persoane prin
curse regulate pe traseul 153 Hotar - Tileagd –
Oradea
Privind atribuirea licenţei de traseu pentru Încheiere act adițional nr1/2016 la contractul de delegare a gestiunii nr.17027/2013
serviciul de transport public de persoane prin
curse regulate pe traseul 193 Albiș - Cadea
privind aprobarea modificării Organigramei, Implementată
Statului de funcţii şi a Regulamentului de

193.

30.08.2016

194.

30.08.2016

195.

30.08.2016

196.

27.09.2016

197.

27.09.2016

198.

27.09.2016

199.

27.09.2016

200.

27.09.2016

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor
privind aprobarea suspendării contractului
individual de muncă nr. 1/01.04.2013 al
domnului Szabó József, șef serviciu al
Serviciului Public de Editare a Monitorului
Oficial al Județului Bihor
privind exercitarea cu caracter temporar a
funcţiei contractuale de conducere temporar
vacantă de șef serviciu al Serviciului Public
de Editare a Monitorului Oficial al Județului
Bihor de către doamna Mátyás-Jozsa Timea
Ildiko
privind aprobarea Listelor de investiţii
aferente: ADI Aparegio şi AI Zona Nord-Vest,
cuprinse în Master Planul privind alimentarea
cu apă și evacuarea apelor uzate în județul
Bihor.

Implementată

Implementată/Întocmit contract individual de munca.

Îndeplinită
-ca urmare a aprobării listelor de investiții aferente Master Planului privind alimentarea cu
apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor, uat-urile din județ interesate de realizarea unor
investiții în acest domeniu au putut să-și întocmească documentații tehnice și cereri de
finațațare pentru accesare de fonduri europene nerambursabile. La solicitarea uat-urilor
respective au fost emise adrese privind includerea investițiilor acestora în master planul
menționat anterior.
privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
a instituţiilor subordonate, pe anul 2016 - Bihor.
rectificat
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
privind aprobarea modificării Anexei la Implementată
Hotărârea Consiliului judeţean Bihor
nr.3/2016
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Implementată
județului Bihor în adunarea generală a
acționarilor de la S.C. Parcuri Industriale
Bihor s.r.l.
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Implementată
consiliului județean bihor în adunarea generală
a acționarilor de la S.C. Drumuri Bihor S.A.
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Implementată
consiliului județean bihor în consiliul de
administrație și în comisia de evaluare și

201.

27.09.2016

202.

27.09.2016

203.

27.09.2016

204.

27.09.2016

205.

27.09.2016

206.

27.09.2016

207.

27.09.2016

208.

27.09.2016

asigurare a calității (ceac) la Centrul Școlar de
Educaţie Incluzivă nr 1 Oradea
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților
consiliului județean bihor în consiliul de
administrație și în comisia de evaluare și
asigurare a calității (ceac) la Centrul Școlar de
Educaţie Incluzivă ”Orizont” Oradea
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților
consiliului județean bihor în consiliul de
administrație și în comisia de evaluare și
asigurare a calității (ceac) la Centrul Școlar de
Educaţie Incluzivă ”Cristal” Oradea
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților
consiliului județean bihor în consiliul de
administrație și în comisia de evaluare și
asigurare a calității (ceac) la Centrul Școlar de
Educaţie Incluzivă ”Bonitas” Oradea
privind
desemnarea
reprezentanților
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație și în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar
de Educaţie Incluzivă Nr.1 Tileagd
privind
desemnarea
reprezentanților
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație și în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar
de Educaţie Incluzivă Nr.1 Popești
privind
desemnarea
reprezentanților
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație și în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității (CEAC) la Liceul
Tehnologic ”Ioan Bococi” Oradea
privind
desemnarea
reprezentanților
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație și în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității (CEAC) la Liceul
Tehnologic ”George Barițiu” Oradea
privind
desemnarea
reprezentantului

Implementată

Implementată

Implementată

Implementată

Implementată

Implementată

Implementată

Implementată

Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație la Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Bihor
privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Bihor în Colegiul
Director al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
a Județului Bihor
privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Direcției de Dezvoltare și
Implementare Proiecte
privind
desemnarea
reprezentanților
Consiliului Județean Bihor în Colegiul
Director al Direcției de Dezvoltare și
Implementare Proiecte Bihor
Privind prelungirea duratei de valabilitate a
Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011
încheiat între Episcopia Romano-Catolică
Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea

209.

27.09.2016

210.

27.09.2016

211.

27.09.2016

212.

27.09.2016

213.

27.09.2016

Privind menținerea dreptului de administrare a
Municipiului Oradea - Consiliul Local al
Municipiului Oradea asupra terenului în
suprafață totală de 4484 mp, situat în
municipiul Oradea, str. Armatei Române
nr.1/A

214.

27.09.2016

privind modificarea și completarea Anexei
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor
nr. 62 din 22.03.2016

Implementată

Implementată

Implementată

- S-a încheiat Actul adițional nr. 7 la Acordul de locațiune nr. 2082/10.11.2011, înregistrat
sub nr. 17644 din 30.09.2016 la C.J.Bihor, nr. 1259 din 06.10.2016 la M.Ț.C. și nr. 2176 din
06.10.2016 la Episcopia Romano Catolică Oradea, pentru perioada 01.10.2016 până la data
de 31.10.2016.
- Hotărârea adoptată şi Actul adiţional nr.7, s-au comunicat cu notă internă la Serviciul
Financiar Contabil în vederea asigurării de la bugetul consiliului judeţean a sumelor necesare
închirierii imobilului, conform clauzelor acordului de locuţiune.
- S-a încheiat contractul de administrare înregistrat cu nr. 163 din 11.10.2016 la C.J.B. și cu
nr. 287.576 din 18.10.2016 la C.L.O., a cărui obiect îl constituie menținerea dreptului de
administrare a Municipiului Oradea asupra terenului în suprafață totală de 4484 mp, situat în
municipiul Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, destinat realizării unui drum de acces din
str. Armatei Române la Campusul Școlar, pentru o durată de 5 ani, până în 11.10.2021.
- S-a încheiat procesul verbal la contractul de administrare nr. 163/11.10.2016, privind
predarea – primirea terenului în suprafață de 4,484 mp, situat în Municipiul Oradea, str.
Armatei Române, nr. 1/A, aflat în domeniul public al Județului Bihor.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
- S-a întocmit RECTIFICARE Anexa nr. 1 la procesul verbal de predare – primire nr.
7012/12.04.2016 și nr. 596/15.04.2016 încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor cu nr. 19.371/17.10.2016 și Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea

215.

27.09.2016

216.

27.09.2016

217.

27.09.2016

pentru Granița România – Ungaria cu nr. 1.761/17.10.2016, conform listelor de inventar
parte integrantă a documentului întocmit.
- Documentele încheiate între părţi s-au comunicat la S.F.C. prin nota internă nr. 20.903 din
02.11.2016, în vederea actualizării evidenței contabile a bunurilor mobile aflate în domeniul
privat al Județului Bihor.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
Privind însușirea inventarului actualizat al - S-a actualizat evidenţa tehnico – operativă a inventarului domeniului public al Județului
bunurilor care aparțin domeniului public al Bihor, cu pozițiile 915 – 917, s-a creat fișa mijlocului fix pentru cele trei imobile şi s-a
județului Bihor
comunicat serviciului financiar – contabil pentru actualizarea evidenţei contabile a
inventarului domeniului public al județului Bihor.
Privind modificarea anexei la Hotărârea - S-a încheiat contractul de administrare nr. 162/11.10.2016 și nr. 105622/04.11.2016, între
Consiliului Județean Bihor nr. 30 din Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Curtea de Conturi a
28.01.2016
României în calitate de administrator, a cărui obiect îl reperezintă terenul în suprafață de
1807 mp, identificat prin nr. cadastral 194967 înscris în CF nr. 194967, pe durata existenței
construcției edificate destinată desfășurării activității Camerei de Conturi Bihor.
- S-a încheiat procesul verbal de predare – primire a terenului în suprafață de 1807 mp,
identificat prin nr. cadastral 194967 înscris în CF nr. 194967, înregistrat sub nr.
162/11.10.2016 şi nr. 2506/09.11.2016, între Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor prin
comisia constituită în baza dispoziţiei preşedintelui, în calitate de predător şi Curtea de
Conturi a României în calitate de primitor.
- Documentele încheiate între părţi s-au comunicat la S.F.C. prin nota internă în vederea
actualizării evidenței contabile a bunurilor aflate în proprietatea Județului Bihor.
- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
Privind îndreptarea erorii materiale din art.4 al - S-a actualizat evidenţa tehnico – operativă şi a fost comunicată serviciului financiar –
Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 128 contabil pentru actualizarea evidenţei contabile a inventarului domeniului public al județului
Bihor.
din 24.05.2016
- S-a încheiat contractul de administrare nr. 183/10969/2016 între Județul Bihor – C.J.Bihor
în calitate de proprietar și R.A.Aeroportul Oradea în calitate de administrator, a noilor
construcții finalizate pe amplasamentul imobilului situat în Oradea, str. Calea Aradului, nr.
80, aflate în domeniul public al Județului Bihor.
- S-a încheiat procesul verbal nr. 21.818/2016 privind predarea – preluarea bunurilor imobile
identificate în Anexa nr. 2 la H.C.J. Bihor nr. 128/24.05.2016.
- Documentele încheiate între părţi s-au transmis prin notă internă la Serviciul Financiar
Contabil în vederea înregistrării în evidenţa contabilă.

218.

27.09.2016

219.

27.09.2016

220.

27.09.2016

221.

27.09.2016

222.

27.09.2016

223.

31.10.2016

224.

31.10.2016

- Serviciul Financiar Contabil confirmă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare
prin comunicarea către Serviciul Administrarea Patrimoniului a notelor contabile întocmite.
privind modificarea și completarea Hotărârii Implementat
Consiliului Județean Bihor nr. 178/30 august
2016
privind îndreptarea erorilor materiale din Implementat
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 192/30.08.2016 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcţii
şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
privind modificarea și completarea Anexelor Modificarea modului de operare al unor trasee din Programul Județean de Transport și
nr.1, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din înlocuirea caietelor de sarcini aferente de către Autoritatea Rutieră Română – Agențea Bihor
21.12.2012,
privind
aprobarea și aducerea la cunoștință publică prin www.bihortransport.ro
Regulamentului, Caietului de sarcini și
Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pentru perioada
01.05.2013 - 30.06.2019, în Judeţul Bihor,
modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013,
HCJ nr. 132/2014, HCJ nr.245/2015 și HCJ
nr.96/2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie
publică a unor cantităţi de masă lemnoasă ( lot
nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc. )
privind rectificarea denumirii Centrului
Medico-Social Popești în Unitatea de
Asistență Medico-Socială Popești
privind aprobarea bugetului CJB si instit
subordonate 2016 - rectificat

În curs de implementare. A fost demarata procedura de vanzare prin licitație publică, aceasta
urmând a avea loc în data de 24.02.2017
Implementată

Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bihor.
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
privind aprobarea contului de încheiere a Implementată/Conform prevederilor art.49 al.(12) al Legii nr.273/2006, în lunile aprilie, iulie
exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2016
şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor

225.

31.10.2016

226.

31.10.2016

227.

31.10.2016

228.

31.10.2016

229.

31.10.2016

230.

31.10.2016

231.

31.10.2016

232.

31.10.2016

privind numirea persoanelor care țin registrul
datoriei publice
privind aprobarea semnării contractului linie
de credit pentru investiții şi a contractelor de
garanţii, care se vor încheia între C.E.C. Bank
S.A. și Județul Bihor - Consiliul Județean
Bihor, și a desemnării persoanelor
împuternicite să semneze contractele și orice
alte documente necesare contractării liniei de
finanţare de tip revolving în valoare totală de
120.000.000 lei
privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Filarmonicii de Stat Oradea
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Teatrului “Regina Maria”
Oradea
privind aprobarea modificării Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Teatrului
”Szigligeti Színház”
privind aprobarea modificării Organigramei, a
Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Bihor
privind prelungirea duratei de valabilitate a
Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011
încheiat între Episcopia Romano-Catolică
Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea

Implementată prin completarea de către persoanele nominalizate a Registrului de evidență a
datoriei publice locale a U.A.T. Județul Bihor
Neimplementată/Contractul va putea fi semnat după obținerea avizului de la Comisia de
Autorizare a Împrumuturilor Locale

Implementată
Implementată

Implementată

Implementată

- S-a încheiat Actul adițional nr. 8 la Acordul de locațiune nr. 2082/10.11.2011, înregistrat
sub nr. 19932 din 01.11.2016 la C.J.Bihor, nr. 1417 din 08.11.2016 la M.Ț.C. și nr. 2448 din
09.11.2016 la Episcopia Romano Catolică Oradea, pentru perioada 01.11.2016 până la data
de 31.01.2017.
- Hotărârea adoptată şi Actul adiţional nr.8, s-au comunicat cu notă internă la Serviciul
Financiar Contabil în vederea asigurării de la bugetul consiliului judeţean a sumelor necesare
închirierii imobilului, conform clauzelor acordului de locuţiune.
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune - S-a încheiat contractul de vânzare cumpărare, la prețul de 12.000 euro – încheiere de
asupra imobilului reprezentând laborator de autentificare nr. 242/11.11.2016.
tehnică dentară - atelier nr. 3, situat în Oradea

233.

31.10.2016

234.

31.10.2016

235.

31.10.2016

236.

31.10.2016

237.

31.10.2016

238.

31.10.2016

str. Săvineștilor nr. 1 la etajul 2, aparținând dnei Dărăban Marcela
privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor şi
instituţile publice subordonate Consiliului
Judeţean Bihor
privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii și a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor
privind însușirea interogatoriului formulat în
dosarul nr. 4129/111/2016 al Tribunalului
Bihor
privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Bihor nr. 76 din 22 martie
2016 privind aprobarea documentației tehnico
- economice, faza Studiu de fezabilitate la
obiectivul de investiții: “Traseul Regional
Transilvania Nord; Drumul Apuseni;
Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J;
DJ 108K, L totală= 56,353 km, Județul
Bihor”, în vederea depunerii acestuia spre
finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional (POR) 2014 - 2020
privind aprobarea cofinanţării din bugetul
Consilului Județean Bihor necesară realizării
obiectivului: “Traseul Regional Transilvania
Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și
modernizare DJ 764A; DJ 108J, L totală=
43,375 km, Județul Bihor”, în vederea
depunerii acestuia spre finanțare în cadrul
programului Operațional Regional (POR)
2014 - 2020
privind modificarea si completarea Hotărârii
Consiliului Județean Bihor nr.195 din
30.08.2016

Perioada de implementare – anul 2017.

Implementat.
Ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate au fost întocmite fișele de post și angajații
au fost numiți în noile funcții.
Implementat prin depunerea interogatoriului la instanță.
S-a realizat cererea de finanțare și proiectul a fost depus de către Direcția Generală Tehnică
la ADR NV, cu nr. 33398/4923POR/16.11.2016.
DIRECȚIA TEHNICĂ
Documentaţia a fost depusă la ADR NV, proiectul a fost respins.

Documentaţia a fost depusă la ADR NV, proiectul a fost respins.

Îndeplinită
-ca urmare a aprobării listelor de investiții modificate și completate aferente Master Planului
privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor, uat-urile din județ
interesate de realizarea unor investiții în acest domeniu au putut să-și întocmească

239.

31.10.2016

240.

31.10.2016

241.

31.10.2016

242.

31.10.2016

243.

31.10.2016

244.

31.10.2016

245.

31.10.2016

documentații tehnice și cereri de finațațare pentru accesare de fonduri europene
nerambursabile. La solicitarea uat-urilor respective au fost emise adrese privind includerea
investițiilor acestora în master planul menționat anterior.
privind modificarea și completarea Anexei Modificarea tarifelor conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Bihor și aducerea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bihor la cunoștință publică prin www.bihortransport.ro
Nr.162/2014 pentru stabilirea tarifelor de
transport pe traseele cuprinse în Programul
Judeţean de Transport public de persoane
pentru perioada 2013-2019, completată prin
HCJ nr.41/2015
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.724
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Tesan Prest SRL, pe traseul Marghita Oradea (SC PGS Sofa&CO SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.725
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Tesan Prest SRL, pe traseul Marghita Oradea (SC Marco Control SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.728
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Leuland Trans SRL, pe traseul Cuzap Budoi – Marghita (SC Trimsol România SRL)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.727
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Budim SRL, pe traseul Beiuş – Dobreşti
(Liceul Tehnologic nr.1)
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.726
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Ovitrans Logistic
SRL, pe traseul
Galoşpetreu – Valea lui Mihai (Colegiul
Agricol nr.1)
privind modificarea componenţei nominale a Îndeplinită.
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor,

246.

31.10.2016

247.

31.10.2016

248.

31.10.2016

249.

31.10.2016

250.

31.10.2016

251.

31.10.2016

252.

31.10.2016

253.

31.10.2016

254.

31.10.2016

255.

31.10.2016

validată prin Hotărârea Consiliului Județean Încetează calitatea de membri în A.T.O.P. a d-lor Liviu Popa și Bucur Adrian, fiind validați
Bihor nr. 174/ 30.08.2016
d-nii Bucur Adrian noul inspector șef I.P.J. Bihor și d-nul Dragomirescu Mircea din partea
C.N.P.
privind
desemnarea
reprezentantului Implementată
Consiliului Județean Bihor în Comisia de
Orientare Scolară și Profesională Bihor
(C.O.S.P. Bihor)
privind
desemnarea
reprezentantului Implementată
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație al Teatrului „Regina Maria”
Oradea
privind
desemnarea
reprezentantului Implementată
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație al Teatrului „Szigligeti Színház”
Oradea
privind
desemnarea
reprezentantului Implementată
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație al Muzeului ”Ţării Crişurilor”
Oradea
privind
desemnarea
reprezentantului Implementată
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație
al Bibliotecii Județene
”Gheorghe Șincai” Oradea
privind înlocuirea domnului Tărău Aurel din Implementată
Consiliul de administrație al Centrului Şcolar
de Educaţie Incluzivă ”Orizont” Oradea
privind aprobarea modificării Anexei la
Hotărârea Consiliului judeţean Bihor
nr.197/2016
privind aprobarea modificării Organigramei, a Implementată
Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcției de
Dezvoltare și Implementare Proiecte
privind aprobarea Organigramei, Statului de Implementată
Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare
ale
Bibliotecii
Județene
”Gheorghe Șincai”
privind modificarea și completarea Hotarârii Implementată

256.

31.10.2016

257.

08.11.2016

258.

08.11.2016

259.

08.11.2016

260.

22.11.2016

261.

22.11.2016

262.

22.11.2016

nr. 192/30.08.2016 a Consiliului Judetean
Bihor
privind aprobarea modificării Planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016
pentru Camera Agricolă Judeţeană Bihor
privind revocarea drept de administrare
sectoare drumuri judetene

Implementat parțial, nu au fost ocupate prin recrutare/promovare toate funcțiile publice
vacante propuse.

- S-au întocmit și sunt în curs de finalizare documentele de predare – primire, proces verbal
și lista de inventar pentru sectoarele de drumuri care se preiau din administrarea Consiliului
Local Beiuș și Consiliul Local Salonta.
privind preluarea în domeniul public al S-au întocmit și sunt în curs de finalizare documentele de predare-primire, proces verbal și
Județului Bihor și în administrarea Consiliului lista de inventar pentru sectorul de drum care se preia din domeniul public al Comunei
Județean Bihor a unui drum comunal și a Budureasa în domeniul public al Județului Bihor.
terenului aferent acestuia din domeniul public Terenul în suprafață de 84.000 mp, aferent sectorului de drum care se preia este intabulat și
al Comunei Budureasa și din administrarea liber de orice sarcină, astfel:
Consiliului Local al Comunei Budureasa
CF nr. 50721 Budureasa, nr.cad. 50721,
CF nr. 50936 Budureasa, nr.cad. 50936,
CF nr. 50720 Budureasa, nr.cad. 50720,
CF nr. 51170 Budureasa, nr.cad. 51170,
CF nr. 51169 Budureasa, nr.cad. 51169.
privind preluarea în domeniul public al S-au întocmit și sunt în curs de finalizare documentele de predare-primire, proces verbal și
Județului Bihor și în administrarea Consiliului lista de inventar pentru sectorul de drum care se preia din domeniul public al Comunei
Județean Bihor a unui drum comunal și a Curățele în domeniul public al Județului Bihor.
terenului aferent acestuia din domeniul public Terenul în suprafață de 71.271 mp, aferent sectorului de drum care se preia este intabulat și
al Comunei Curățele și din administrarea liber de orice sarcină, astfel:
Consiliului Local al Comunei Curățele
CF nr. 50822 Curățele, nr.cad. 50822,
CF nr. 50823 Curățele, nr.cad. 50823,
CF nr. 50564 Curățele, nr.cad. 50564,
CF nr. 50473 Curățele, nr.cad. 50473.
privind aprobarea bugetului de venituri şi Implementată
cheltuieli al R.A.AEROPORTUL ORADEA
pe anul 2016 - rectificat
privind stabilirea preţului mediu/tona de masă Implementată
verde obţinută de pe pajişte pentru anul fiscal
2017, pentru judeţul Bihor
privind stabilirea preţurilor medii la unele Implementată
produse agricole vegetale pentru anul fiscal
2017

privind aprobarea modificării Planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016
pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Bihor
privind modificarea componenţei nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor,
validată prin Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr.174/ 30.08.2016
privind prelungirea duratei contractului de
închiriere nr. 22.423/01.06.2016, încheiat între
Tisza Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan și
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bihor

Implementat parțial, nu au fost ocupate prin recrutare/promovare toate funcțiile publice
vacante propuse, motivul fiind și reorganizarea aparatului de specialitate din cursul anului
2016, respectiv reorganizarea unor funcții publice vacante.

263.

22.11.2016

264.

22.11.2016

265.

22.11.2016

266.

22.11.2016

privind exprimarea acordului Județului Bihor Consiliul Județean Bihor pentru prelungirea
duratei contractului de închiriere nr.
12.714/2947/11.10.2013,
în
vederea
funcționării Muzeului Memorial “Ady Endre”

267.

22.11.2016

privind însuşirea planului de situație și plan
cadastral a imobilului situat în municipiul
Oradea, str. Universității nr. 4, aflat în
proprietatea județului Bihor

268.

22.11.2016

Privind însuşirea planului de amplasament şi
delimitare a imobilului situat în orașul
Săcueni, str. Morii nr. 16, aflat în proprietatea
județului Bihor

269.

22.11.2016

270.

22.11.2016

privind desemnarea membrilor Consiliului
Județean Bihor în Consiliul de administrație al
Spitalului de Psihiatrie Nucet
privind aprobarea Organigramei, Statului de Implementată
funcții și a Regulamentului de organizare și

Îndeplinită.
Încetează de drept calitatea de membru A.T.O.P. a d-lui Huluban Ioan și se validează dl.
Lung Petru inspector șef al I.J.J.B.
- S-a încheiat Actul adițional nr. 1 din 09.12.2016 la contractul de închiriere nr. 22.423 din
01.06.2016 a imobilului teren situat în satul Cighid, jud. Bihor, încheiat între Tisza Gheorghe,
și Tisza Coloman proprietari și D.G.A.S.P.C.Bihor chiriaș, pentru o perioadă de 6 luni,
cuprinsă între 01.01.2017 - 30.06.2017, cu aceeași chirie de 2500 euro/lună.
- S-a comunicat prin notă internă la Seviciul Financiar Contabil.
- S-a încheiat actul adițional la contractul de închiriere nr. 2947/12714/2013 încheiat între
Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Muzeul Țării Crișurilor Oradea și Județul Bihor Consiliul Județean Bihor în calitate de ordonator principal de credite, înregistrat sub nr.
2373/15.12.2016, 24032/15.12.2016 și nr. 1610/15.12.2016, a cărui obiect îl reprezintă
prelungirea duratei contractului de închiriere până la data de 15.12.2020.
- S-a comunicat prin notă internă la Seviciul Financiar Contabil.
Documentația cadastrală, însoțită de certificatul de atestare a construcțiilor eliberată de
P.M.O. cu nr. 366.519 din 07.12.2016, certificat de nomenclatură stradală eliberat de P.M.O.
nr. 366512 din 07.12.2016, certificat fiscal eliberat de P.M.O. cu nr. 366.405 din 06.12.2006,
au fost depuse O.C.P.I. Bihor sub nr. 420 din 05.01.2017. Este în lucru la O.C.P.I. Bihor –
B.C.P.I. Oradea.
Documentația cadastrală, însoțită de adeverința de notare a construcțiilor în cartea funciară
și certificat de nomenclatură stradală nr. 6846/12.12.2016, certificat fiscal nr.
6846/13.12.2016, eliberate de Primăria Orașului Săcueni, au fost depuse la OCPI Marghita.
Imobilul format din teren și construcții s-a intabulat în CF nr. 50102 Săcueni, nr. cadastral
501052, cu teren în suprafață de 1281 mp, și construcții în CF 50102-C1 Săcueni.
- S-a comunicat la Direcția Generală Tehnică în scopul pregătirii documentației tehnice
necesare obținerii certificatului de urbanism, pentru lucrări de reabilitare a imobilului.
Implementată

271.

22.11.2016

272.

22.11.2016

273.

22.11.2016

274.

22.11.2016

275.

22.11.2016

276.

22.11.2016

277.

22.11.2016

funcționare ale Centrului Medico - Social de
Psihiatrie Nucet
privind modificarea Organigramei, Statului de
Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare
ale
Bibliotecii
Județene
”Gheorghe Șincai”
privind aprobarea modificării Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Spitalului de
Psihiatrie Nucet
privind desemnarea comisiei de selecție a
candidaților pentru funcțiile de membru al
Consiliul de administrație la Regia Autonomă
”Aeroportul Oradea”
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Fazati Trans SRL, pe traseul Săcueni Sălard – Oradea (SC Connectronics România
SRL)
privind stabilirea cotizației Județului Bihor la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord”, începând cu
01.01.2017
privind aprobarea depunerii proiectului și a
cheltuielilor legate de proiectul ”REPARAȚII
CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE
SEDIU
NOU
MUZEUL
ȚĂRII
CRIȘURILOR ORADEA - LUCRĂRI DE
AMENAJARE INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI
SPECIALE DE MUZEU”
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului ”REPARAȚII
CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE
SEDIU
NOU
MUZEUL
ȚĂRII
CRIȘURILOR ORADEA - LUCRĂRI DE
AMENAJARE INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI
SPECIALE DE MUZEU”

Implementată

Implementată

În curs de implementare, conform termenelor legale.

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.729

Sumele necesare plății cotizației CJ Bihor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord”, începând cu 01.01.2017 au fost cuprinse în proiectul de buget pentru
anul 2017
S-a realizat cererea de finanțare și proiectul a fost depus de către Direcţia Generală
Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă la ADR NV, cu nr. 33612/
5038POR/25.11.2016

S-au aprobat indicatori tehnico-economici (faza DALI) pentru obiectivul ”REPARAȚII
CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE SEDIU NOU - MUZEUL ȚĂRII
CRIȘURILOR ORADEA - LUCRĂRI DE AMENAJARE INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI
SPECIALE DE MUZEU”, cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse in Devizul general
conform anexei la prezenta hotarare.

278.

22.11.2016

279.

22.11.2016

280.

22.11.2016

281.

22.11.2016

282.

13.12.2016

283.

13.12.2016

284.

13.12.2016

285.

13.12.2016

privind aprobarea depunerii proiectului și a
cheltuielilor
legate
de
proiectul
”RESTAURAREA,
PROTECŢIA
ŞI
CONSERVAREA
PATRIMONIULUI
CULTURAL – HANUL ARBORELE
VERDE”
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „RESTAURAREA,
PROTECŢIA
ŞI
CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL – HANUL
ARBORELE VERDE”
privind exprimarea acordului pentru notarea în
cartea funciară nr. 1450 Ghiorac, nr. top. 1954
a imobilului situat în Cighid, Ghiorac, comuna
Ciumeghiu, aflat în domeniul public al
județului Bihor

S-a realizat cererea de finanțare și proiectul a fost depus de către Direcţia Generală
Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă la ADR NV, cu nr. 33611/
5039POR/25.11.2016

S-au aprobat indicatori tehnico-economici (faza DALI) pentru obiectivul
„RESTAURAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL –
HANUL ARBORELE VERDE”, cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse in Devizul
general conform anexei la prezenta hotarare.

- Hotărârea s-a comunicat cu proprietarii terenului identificat prin nr. topo 1954 notat în CF
nr. 1450 Ghiorac pe care sunt edificate cele patru construcții reprezentând căsuțe de tip
familial aflate în domeniul public al județului Bihor, în scopul depunerii la O.C.P.I.Bihor a
documentației necesară intabulării construcțiilor în cartea funciară.
- La data prezentei nu am primit din partea proprietarului cartea funciară cu notarea celor
patru căsuțe.
pentru modificarea art. 2 din HCJ Bihor nr. A fost modificat art. 2 din HCJB nr. 149/2016.
149 din 28.06.2016 privind constituirea
Comisiei de validare a mandatelor de consilier
județean ca urmare a organizării alegerilor
locale din data de 05 iunie 2016.
privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale Implementată/Încasarea taxelor locale, taxelor speciale şi tarifelor pentru anul fiscal 2017 spentru anul fiscal 2017, care se constituie a efectuat conform hotărârii adoptate.
venituri la bugetul local al județului și la Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bihor vor fi aplicate începând cu eliberarea
licențelor de traseu pentru anul 2017.
bugetul instituțiilor subordonate
privind aprobarea contului de încheiere
Implementată/Conform prevederilor art.49 al.(12) al Legii nr.273/2006, în lunile aprilie, iulie
a exerciţiului bugetar la 05 decembrie 2016
şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor
privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi Implementată/Bugetul aprobat a fost transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
al instituţiilor subordonate,
Bihor.
pe anul 2016 - rectificat
Procesul execuției bugetare s-a derulat cu respectarea prevederilor bugetare aprobate.
cu privire la repartizarea cotei de 20% din Implementată/Hotărârea a fost comunicată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea Bihor și unităților administrativ-teritoriale din județul Bihor, acestora revenindu-le obligația
bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele de a o pune în aplicare
defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2016

286.

13.12.2016

287.

13.12.2016

288.

13.12.2016

289.

13.12.2016

290.

13.12.2016

291.

13.12.2016

292.

13.12.2016

293.

13.12.2016

294.

13.12.2016

295.

13.12.2016

296.

13.12.2016

privind aprobarea Organigramei, a Statului de
funcţii și a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor
privind aprobarea structurii organizatorice la
Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”, ca
urmare a reorganizării
privind stabilirea unor măsuri de asigurare a
managementului
la
Regia Autonomă
”Aeroportul Oradea”
privind
desemnarea
reprezentantului
Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație al Muzeului ”Ţării Crişurilor”
Oradea
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra apartamentului nr. 3 situat în imobilul
monument istoric Casa Poynar din Oradea, str.
Pictor Nicolae Grigorescu nr. 6
privind modificarea componenței Comisiei
pentru Protecția Copilului Bihor
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Autoros ABC SRL, pe traseul Săcueni –
Oradea ( SC Noul Woodest SRL )
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate speciale pentru
SC Razban Company SRL,
pe traseul Popeşti – Marghita (SC Gimacotti
SRL)
privind aprobarea planului local de acţiune
pentru mediu, pentru Judeţul Bihor, perioada
2016-2020, revizuit
privind însușirea cererii de intervenție
formulată în dosarul nr. 331/35/2013*
aflat pe rolul Curții de Apel Oradea
privind modificarea componenţei nominale a

Implementat.
Ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate au fost întocmite fișele de post și angajații
au fost numiți în noile funcții.
Implementată
Implementată
Implementată

S-a comunicat proprietarului, conform prevederilor art.3 din hotărâre.
Nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.
Componența Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor a fost modificată.
S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.730

S-a eliberat licența de traseu seria JBH nr.731

În curs de derulare, urmează monitorizarea acțiunilor cuprinse în P.L.A.M. de către A.P.M.
și C.J. Bihor.
Implementat prin depunerea cererii de interventie în dosar nr. 331/35/2013*.
Îndeplinită.

297.

13.12.2016

298.

13.12.2016

299.

13.12.2016

300.

13.12.2016

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor, Încetează de drept calitatea de membru A.T.O.P. a d-lui Baș Ioan și se validează dl. Caba
validată prin Hotărârea Consiliului Județean Sorin Mihai inspector șef al I.S.U. „Crișana”.
Bihor nr. 174/ 30.08.2016
privind modificarea Statului de funcţii al Implementată
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor
privind însușirea Planului de școlarizare al
Şcolii de Arte „Francisc Hubic” Oradea
privind îndreptarea erorii materiale din
cuprinsul art.2 al Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr. 269 din 22.11.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă obiectivului “Reparaţii
imobil str. Morii, nr. 16, Săcueni”

Implementată
Implementată
Îndeplinită
-ca urmare a aprobării documentației tehnico-economice s-a tercut la faza de realizare a
procedurilor de achiziție

PREȘEDINTE
Pásztor Sándor

