Nr. 8301 din 21.04.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor a unei acțiuni în constatare împotriva Partidului Național Liberal – Filiala
Bihor
Având în vedere prima convocare în ședința legală de constituire a Consiliului Județean
Bihor, stabilită în data de 22.06.2016 de către prefect ca urmare a constatării rezultatelor
alegerilor locale, ocazie cu care Partidul Național Liberal – Filiala Bihor a dat dovadă în mod
premeditat de o atitudine contrară spiritului democratic, prin exercitarea în mod abuziv și cu rea
credință ale prerogativelor derivate din mandatul de consilier județean, fără a ține cont de
interesele locuitorilor pentru apărarea drepturilor cărora au depus jurământul cu ocazia preluării
mandatului.
În acest sens, în două rânduri Partidul Național Liberal – Filiala Bihor a împiedicat
constituirea legală a Consiliului Județean Bihor, fapt care a dus la întârzierea adoptării unor
hotărâri importante privind interesele locuitorilor județului Bihor.
După cele două încercări de boicot, respectiv cu ocazia ultimei convocări de constituire a
Consiliului Județean Bihor care a avut loc pe data de 28.06.2016, Partidul Național Liberal –
Filiala Bihor a insistat în activități de boicot, lansând diferite insulte spre aleșii conducerii
actuale, încercând să împiedice exercitarea votului de către ceilalți consilieri, sfidând
președintele de ședință prin retragere din sală tocmai pentru a putea boicota activitatea comisiei
de validare și numerotare a voturilor, pentru a-și fabrica astfel dovezi în mod premeditat și cu rea
credință, pentru ca ulterior să riposteze împotriva actualei conduceri a Consiliului Județean
Bihor, promovând în acest scop o acțiune în contencios administrativ care face obiectul dosarului
cu numărul: 4129/111/2016.
Începând cu perioada de referință 22.06.2016 până în prezent, PNL– Filiala Bihor
continuă șirul abuzurilor de drept, atitudinea acestuia nemaiavând nimic în comun:
- cu exercitarea mandatului de consilier județean în spiritul bunei credințe,
- cu o opoziție „constructivă” în interesul locuitorilor Județului Bihor,
- cu respectarea jurământului depus în conformitate cu art. 35 din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală astfel "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
(oraşului, municipiului, judeţului) ….. în prezent s-a ajuns la folosirea dreptului (de a vota/sau

nu în plenul Consiliului Județean Bihor ) ca și o armă în răzbunarea politică împotriva actualei
conduceri a Consiliului Județean Bihor. Iar atunci când dreptul este folosit ca și o armă este
evident că s-a depășit granița dintre exercitarea cu bună credință a mandatului de consilier
județean și s-a intrat în sfera abuzului de drept prin prejudicierea intereselor locuitorilor județului
Bihor prin neadoptarea la timp a unor hotărâri cu impact asupra intereselor județului Bihor.
În concret, Partidul Național Liberal – Filiala Bihor a prejudiciat Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor prin refuzul explicit și cu rea credință de a prejudicia, nu a votat
următoarele proiecte de hotărâri de interes deosebit pentru județului Bihor, intrând astfel așa
cum am arătat mai sus în sfera abuzului de drept, astfel:
1) proiect de hotărâre privind Drumul Apusenilor ;
2) proiect de hotărâre privind reabilitarea drumurilor județene, cu excepția celor care ating
comuna Vârciorog condus de un primar PNL reabilitare care a fost votată, în comparație
cu alte localități care nu au fost votate pentru reabilitare iar datorită atitudinii P.N.L. –
Filiala Bihor nu vor putea beneficia de repararea drumurilor care trec prin localitățile lor;
3) proiect de hotărâre pentru reluarea licitației la terminalul nou al Aeroportului Oradea,
oprind dezvoltarea aeroportului și creând astfel o situația incertă pentru viitoarele curse;
4) proiect de hotărâre pentru prelungirea chiriei Muzeului Tării Crișurilor în spațiul
aparținând Episcopiei Romano - Catolice, periclitând situația incertă a chiriașului
eventual riscând și o evacuare pentru lipsă de titlu conform art. 1034 Codul de procedură
civilă punând în pericol patrimoniul cultural național deținut de Muzeul Țării Crișurilor;
5) proiect de hotărâre privind aprobarea inventarelor cu bunurile din domeniul public și
privat al Județului Bihor, situație cerută de către Camera de Conturi Bihor cu ocazia
auditului extern care se află în prezent în plină desfășurare. Potrivit prevederilor art. 64
din Legea 94/1992, pentru nedepunerea în termen la dispoziția Curții de Conturi a
documentelor/situațiilor în forma solicitată se aplică o sancțiune de 50 de lei pentru
fiecare zi de întârziere!!!!!!. ;
6) refuzul îndeplinirii exercițiului mandatului cu ocazia solicitării votării proiectului de
hotărâri privind revenirea în administrarea teatrelor „Regina Maria” și „Szigligeti” a sălii
Arcadia din cadrul Pasajului Vulturul Negru, precum și revenirea în administrarea
Muzeului Țării Crișurilor a Muzeului Satului din Haieu, comuna Sînmartin;
7) refuzul nejustificat de a vota chiar de două ori în două ședințe consecutive proiectul de
hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat încheiat între Consiliului
Județean Bihor și Instituția Prefectului Bihor privind dreptul de folosință gratuită asupra
clădirii din strada Dunării nr.2 pentru funcționarea Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Serviciului Public Comunitar
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.
8) refuzul nejustificat și abuziv care a condus la imposibilitatea preluării de către Muzeul
Țării Crișurilor a casei pompelor și rezervorului de apă de pe suprafața noului sediu din
str. Armatei Române;
9) refuzul votării scoaterii la licitație în vederea închirierii unui imobil situat pe str. Corneliu
Coposu nr.2 et. II;

10) legat de obiectul dosarului cu nr. 4129/111/2016 prin care PNL – Filiala Bihor a contestat
în contencios administrativ la Tribunalului Bihor modalitatea/legalitatea alegerii actualei
conduceri al Consiliului Județean Bihor, prin raportare la atitudinea consilierilor PNL –
Filiala Bihor, cu ocazia convocării ședinței extraordinare al Consiliului Județean Bihor
din data de 11.04.2017, se poate constata din nou exercitarea mandatelor cu rea-credință
de către consilierii PNL – Filiala Bihor din cadrul Consiliului Județean Bihor: - fiind
cunoscut faptul că PNL – Filiala Bihor a obținut Sentință civilă nedefinitivă cu
nr.657/2017 pronunțată de Tribunalul Bihor, prin care au fost anulate Hotărârea CJB
nr.152/28.06.2016 respectiv Hotărârea nr.153/28.06.2016, susceptibilă de recurs, care a și
fost exercitat în termen, actuala conducere venind în corectarea celor constatate în
considerentele sentinței menționate de către instanța de judecată, dorind astfel cu bună
credință să modifice în sensul arătat de sentință vechiul Regulament de Organizare și
Funcționare a Consiliului Județean Bihor, motivul ședinței extraordinare fiind tocmai
considerentele sentinței menționate, inițiativa fiind refuzată din nou de către PNL.
Modificarea ROF - ului instituției reclamante conform art. 97 al (1) din Legea 215/2001
privind administrația publică locală coroborate cu prevederile ROF - ului în vigoare al instituției
putea fi adoptată numai cu o majoritate de două treimi ai consilierilor județeni în funcție adică
doar și cu participarea pârâtei la procedura de vot.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
proiectul de hotărâre privind promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor a unei acțiuni în constatare împotriva Partidului Național Liberal – Filiala Bihor.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
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Direcţia Administraţie Publică Locală
Serviciul Juridic Contencios
Nr. 8309 din 24.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor a unei acțiuni în constatare împotriva Partidului Național Liberal – Filiala
Bihor

Prin Expunerea de motive nr. 8301 din data de 21.04.2017 Președintele Consiliului
Județean Bihor a propus promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor a unei acțiuni în constatare împotriva Partidul Național Liberal – Filiala Bihor.
Potrivit normei legale în vigoare oricine are o pretenție împotriva altei persoane ori
urmărește soluționarea în justiție a unei situații juridice are dreptul să facă o cerere înaintea
instanței competente.
În temeiul prevederilor Legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată:
-

art. 33 potrivit căruia interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi
actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula
o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a
preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara;

-

art. 35 care stipulează că cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei sau
inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea
dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege;

-

art. 192 alin (1) conform căruia pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime,
orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere
de chemare în judecată. În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei poate
fi făcută şi de alte persoane sau organe,

În baza art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,

PROPUNEM

promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor a unei acțiuni în
constatare pentru stabilirea faptelor enumerate în expunrerea de motive nr. 8301 din data de
21.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Bihor.
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Nr. 8303 / 21.04.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _______ din_______2017
privind promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor a unei
acțiuni în constatare împotriva Partidului Național Liberal – Filiala Bihor
Luând în considerare:
- Expunerea de motive nr. 8301/ 21.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean
Bihor prin care se propune promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor a unei acțiuni în constatare împotriva Partidului Național Liberal –
Filiala Bihor;
- Raportul de specialitate nr. 8309 / 24.04.2017 al Direcției Generale Administrației
Publice Locale - Serviciul Juridic Contencios;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare
transfrontalieră nr.________din________2017,
Potrivit art. 91 al (1) lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată
cu modificările și completările ulterioare,
În conformitatea cu prevederile art. 97 al(1) și art. 115 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată cu modificări și completări ulterioare,
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă promovarea în instanță de către Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor a
unei acțiuni în constatare împotriva Partidului Național Liberal – Filiala Bihor.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Generală Administrație
Publică Locală - Serviciul Juridic Contencios.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii, cu:
- Instituția Prefectului – Județul Bihor;
- Președintelui Consiliului Județean Bihor;
- Direcția Generală Administrație Publică Locală - Serviciul Juridic Contencios;
- Direcția Generală Economică.
Art. 4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR
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