CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr.5295 din16.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24.05.2016,
privind revocarea dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”asupra imobilului
situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și
preluarea în administrarea Consiliului Județean Bihor
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Bihor propun revocarea
Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24.05.2016, privind revocarea dreptului de administrare a
Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”asupra imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în
domeniul public al Județului Bihor și preluarea în administrarea Consiliului Județean Bihor.
Județul Bihor – Consiliul județean Bihor a procedat la elaborarea proiectului cu titlul
“Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural - ,,Hanul Arborele Verde”, depus pentru
finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul Operațional Regional 20142020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, înregistrat la ADR Nord-Vest cu numărul
NV/BH/2016/5/5.1/1/386/251.11.2016.
Potrivit modificărilor criteriilor de eligibilitate din Ghidul specific pentru 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 accepțiunea AMPOR nu este considerată
sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară în favoarea unei instituții cu personalitate
juridică aflată în subordinea solicitantului și care desfășoară activități în domeniul culturii (de
exemplu: muzeu, teatru, bibliotecă, etc.) ”
Prin nota internă nr.1397 din 03.02.2017 Direcția Generală de Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă, Serviciul Monitorizare și Implementare Proiecte, GIS,
comunicată Serviciului Administrarea Patrimoniului, ținând cont de modificarea criteriilor de
eligibilitate menționate în Ghidului specific pentru 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 a solicitat acordarea dreptului de administrare asupra
imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10 în favoarea Teatrului „Szigligeti
Szinhaz”.
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.121 din 24.05.2016 s-a aprobat revocarea dreptului
de administrare a Teatrului ,,Szigligeti Szinhaz” asupra imobilului situat în Oradea, str. Vasile
Alecsandri nr.10, aflat în domeniului public al Județului Bihor, având în vedere faptul că una din
condițiile privind asigurarea cerințelor impuse de Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 și criteriile de
eligibilitate menționate în Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, impunea ca obiectivul de
patrimoniu și/sau teren, trebuie să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea
proiectului.
Ținând cont de faptul că spațiile din imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, au
rămas în continuare în administrarea Teatrului ,,Szigligeti Szinhaz”, acesta exercitându-și în
continuare toate drepturile ca un bun administrator, și de faptul că nu se mai justifică menținerea
Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24.05.2016, raportat la modificările criteriilor de eligibilitate
din Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din
24.05.2016, privind revocarea dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz” asupra
imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și
preluarea în administrarea Consiliului Județean Bihor.
PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Administrarea Patrimoniului
Nr. 5297 din 16.03.2017

VICEPREȘEDINTE
BODEA TRAIAN

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24.05.2016,
privind revocarea dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”asupra imobilului
situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor
și preluarea în administrarea Consiliului Județean Bihor
Județul Bihor – Consiliul județean Bihor a procedat la elaborarea proiectului cu titlul
“Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural - ,,Hanul Arborele Verde”, depus pentru
finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul Operațional Regional 20142020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, înregistrat la ADR Nord-Vest cu numărul
NV/BH/2016/5/5.1/1/386/251.11.2016.
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.121 din 24.05.2016 s-a aprobat revocarea dreptului de
administrare a Teatrului ,,Szigligeti Szinhaz” asupra imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri
nr.10, aflat în domeniului public al Județului Bihor, având în vedere faptul că una din condițiile privind
asigurarea cerințelor impuse de Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 și criteriile de eligibilitate
menționate în Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, impunea ca obiectivul de patrimoniu
și/sau teren, trebuie să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului.
Potrivit modificărilor criteriilor de eligibilitate din Ghidul specific pentru 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 accepțiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul
de administrare înscris în cartea funciară în favoarea unei instituții cu personalitate juridică aflată în
subordinea solicitantului și care desfășoară activități în domeniul culturii (de exemplu: muzeu, teatru,
bibliotecă, etc.) ”
Luând în considerare cele de mai sus, prin nota internă nr.1397 din 03.02.2017 Direcția Generală
de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă, Serviciul Monitorizare și
Implementare Proiecte, GIS, a solicitat acordarea dreptului de administrare asupra imobilului situat
în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10 în favoarea Teatrului ,,Szigligeti Szinhaz”.
Văzând prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 121 din 24.05.2016,
spațiile din imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, nu au făcut obiectul procedurii de
predare – primire nefiind încheiat niciun proces verbal de predare – primire a spațiilor, între Teatrul
,,Szigligeti Szinhaz” în calitate de predător și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de
primitor. Prin urmare, spațiile au rămas în continuare în administrarea Teatrului ,,Szigligeti Szinhaz” așa
cum reiese din documentele tehnice și contabile întocmite cu ocazia derulării procedurilor de reevaluare
și de inventariere realizate în anul 2016, teatrul exercitându-și în continuare toate drepturile ca un bun
administrator.

Ținând cont de modificarea criteriilor de eligibilitate menționate în Ghidul specific pentru
prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural în sensul că ,,în accepțiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris
în cartea funciară în favoarea unei instituții cu personalitate juridică aflată în subordinea solicitantului și
care desfășoară activități în domeniul culturii (de exemplu: muzeu, teatru, bibliotecă, etc.) ”, nu se mai
justifică menținerea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24.05.2016.
Având în vedere:
Expunerea de motive înregistrată sub nr.5295 din 16.03.2017 întocmită de Președintele Consiliului
Județean Bihor, în calitate de inițiator, pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din
24.05.2016, privind revocarea dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz” asupra
imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și
preluarea în administrarea Consiliului Județean Bihor,
Ținând cont de prevederile art. 91, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei
publice locale, republicată, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii “privind gestionarea patrimoniului
judeţului”,
Văzând că actul administrativ a cărui revocare se solicită nu și-a putut atinge scopul pentru care
a fost adoptat, neproducând efecte juridice,
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea unui proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din
24.05.2016, privind revocarea dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”asupra
imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și
preluarea în administrarea Consiliului Județean Bihor.
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
p.DIRECTOR GENERAL
Plugar Gabriela

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
Șef serviciu
Baș Teodora

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial
Întocmit
consilier juridic Codrean Daniel

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea
din punct de vedere al legalității
VIZAT SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

Nr.5298 din16.03.2017

PROIECT

H O T Ă R Â R E A Nr._____
din_________
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 24.05.2016, privind revocarea
dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”asupra imobilului situat în Oradea,
str. Vasile Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și preluarea
în administrarea Consiliului Județean Bihor

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor nr.5295 din 16.03.2017, prin
care se propune adoptarea prezentei hotărâri,
- Raportul de specialitate nr.5297 din16.03.2016, întocmit de către Direcţia Generală Economică
– Serviciul Administrarea Patrimoniului,
- Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și
administrarea domeniului public și privat al județului nr. ______ din _________ ,
Văzând:
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 121 din 24.05.2016 privind revocarea dreptului de
administrare a Teatrului ,,Szigligeti Szinhaz” asupra imobilului situat în Oradea, str. Vasile
Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și preluarea în administrarea
Consiliului Județean Bihor;
- Nota internă nr. 1397/03.02.2017 a Direcției Generală de Dezvoltare Regională, Programe și
Proiecte cu Finanțare Externă, Serviciul Monitorizare și Implementare Proiecte, GIS;
- Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural,
În conformitate cu prevederile:
- art. 91 alin.1 pct. c) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 121 din 24.05.2016, privind revocarea
dreptului de administrare a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”asupra imobilului situat în Oradea, str. Vasile
Alecsandri nr. 10, aflat în domeniul public al Județului Bihor și preluarea în administrarea Consiliului
Județean Bihor.
410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-410.181 Fax: +40-259-410.182 Http://www.cjbihor.ro

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean
Bihor prin Direcţia Generală Economică – Serviciul Administrarea Patrimoniului.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relaţii cu consilierii, la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor,
- Direcţia Generală Economică – Serviciul Financiar Contabil,
- Serviciul Administrarea Patrimoniului,
- Compartimentul Relaţii cu consilierii,
- Teatrul “Szigligeti Szinhaz”.

PREŞEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR
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