PROCES- VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 10 mai 2011

Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Preşedintele Consiliului Judeţean anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 10.05.2011.
PREZENŢI:
Dl.Radu Ţîrle – preşedinte, d-nii: Kiss Alexandru și Dumitru Voloşeniuc –
vicepreşedinți, d-nii: Avrigeanu Ionel, Bar Mihai, Birta Florin, Bezi Ovidiu, Bogdan
Voicu, Dume Dorel, Faur Nicoleta, Gavrucza Tiberiu, Gherdan Nicolae, Hodgyai Edit,
Iuhas Viorel, Kiss Sandor Elek, Miklos Ioan, Moraru Florin, Olah Sandor, Pavel
Emilian, Păşcuţi Laurenţiu, Pop Viorel Mircea, Radu Ioan, Retegan Alexandru, Szabo
Odon, Tarţa Marcel- consilieri şi d-na Carmen Soltănel, secretar al judeţului.
ABSENŢI: d-nii: Aniş Nicolae, Bulzan Traian, Copil Ovidiu Traian, Criste Mircea
Dan, Frese Dumitru, Ionuț Gheorghe, Lorincz Francisc, Oros Florian, Sarkozi
Alexandru, Toderici Mihai- consilieri judeţeni.
X
Participă invitaţi pe marginea punctelor de la ordinea de zi.
X
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
X
Convocarea Consiliului Judeţean s-a făcut prin Dispoziţia nr.428 din 9 mai 2011,
care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
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X
Dl.Preşedinte: Stimaţi consilieri!
Am convocat această şedinţă extraordinară având în vedere urgenţa adoptării
acestor două hotărâri care v-au fost comunicate: unul vis-á-vis de Ambulanţă, celălalt
legat de dotarea cu tehnică la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”.
Înainte de a trece la votarea ordinei de zi, permiteţi-mi ca în numele dvs. să
mulţumesc d-nei Camelia Iova care a fost până ieri şefa Serviciului Juridic la Consiliul
Judeţean, care însă a câştigat concursul pentru intrarea în magistratură, astăzi este la
Sighetul Marmaţiei, judeţul Maramureş să-şi preia postul. În numele dvs. vreau să-i
mulţumesc. Ca şi preşedinte, sincer îmi pare rău că pleacă din Consiliu, dar ca şi
cetăţean mă bucur că intrând oameni ca şi d-na Camelia Iova în magistratură cred că
este speranţă în justiţia din România.
De aceea, permiteţi-mi să-i înmânez un buchet de flori, prin d-na secretar
Soltănel. D-na Iova se va întoarce după-amiază de la Maramureş şi d-na secretar să-i
înmâneze acest buchet de flori în numele nostru, al tuturor.
Îi mulţumesc.
-

Aplauze în sală

-

Dl.Preşedinte: Ne bucurăm că avem încă un magistrat în Maramureş, din judeţul
Bihor.
X
Stimaţi consilieri, supun votului dumneavoastră
ORDINEA DE ZI:

1) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor
nr.62/31.03.2011.
- Direcţia generală economică (CompartimentulAdministrare Patrimoniu)
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul
Bihor în managementul și implementarea proiectului ”Îmbunătățirea dotării cu
echipamente a bazalor operaționale pentru situații de urgență din Transilvania Nord –
etapa a-II-a” și a cheltuielilor Județului Bihor legate de proiect.
- Direcția tehnică (Compartiment Dezvoltare Regională)
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de astăzi. Cine este „pentru”?
Supusă votului, ordinea de zi este votată în unanimitate.
X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr.62/31.03.2011.
Dl.Preşedinte: După cum ştiţi, am transferat Ambulanţei Bihor terenul de pe
Sucevei, însă acolo avem o mică problemă juridică, două poziţii cadastrale însumând
440 m2 sunt în litigiu; Ministerul Justiţiei cere să scoatem afară aceste două poziţii
cadastrale, să dăm terenul liber de sarcini astfel încât dl. ministru Cseke să-l poată
promova în şedinţă de Guvern şi să poată aloca banii pentru modernizarea noului centru
al Ambulanţei din judeţul Bihor. Cred că este o oportunitate de care trebuie să profităm
şi de aceea revenim asupra hotărârii, cum aţi fost informaţi prin materialul trimis şi
modificăm hotărârea respectivă.
Cine este „pentru”?
Dl.Avrigeanu: Dl.preşedinte, numai o singură observaţie...
Noi suntem „pentru”, votăm.
Dl.Preşedinte: Mă gândeam...
Dl.Avrigeanu: Nu e nicio problemă.
Vreau să vă spun: e bine că mai dăm din ele.
Ieri am trecut pe lângă Muzeu; sunt în curte buruieni de o jumătate de metru;
rugămintea mea: faceţi ceva şi cosiţi-le de acolo, dacă nu punem noi mână de la mână,
plătim pe cineva să le taie...
Dl. Preşedinte: Dl.Avrigeanu, acolo este o altă problemă...
Dl.Avrigeanu: Nu, e în curtea Muzeului, nu....
Dl.Preşedinte: Ştiu, dar nu... Amplasamentul a fost dat firmei „Selina”. Nici pe
mine nu mă lasă să intru în curte.
Dl.Avrigeanu: Haideţi atunci, am văzut că aţi recepţionat acolo; e o chestiune
foarte bună. Haideţi să-l predăm la Primărie Muzeul acesta că văd că Primăria se
înţelege mai bine cu „Selina”...
Dl.Preşedinte: Discutăm...
Dl.vicepreşedinte Kiss: La care muzeu te-ai referit?
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Dl.Avrigeanu: Muzeul cel nou sau mă rog, viitorul muzeu. Acuma nici nu ştiu
cum să mă mai exprim. Despre el; am văzut buruienile de jumătate de metru. În curte.
Haideţi şi...să le cosim măcar.
Dl.Preşedinte: D-le Avrigeanu, amplasamentul este predat firmei „Selina” şi ştiţi
bine, nici firmei „Ciac” nu-i dă voie să intervină să schimbe ţigla.
Dl.Avrigeanu: Atunci pe afară, pe lîngă garduri măcar haideţi să facem. Arată
jalnic, vă spun. E jalnic.
Dl.Preşedinte: Rog Direcţia Tehnică să notifice firma „Selina” să cosească iarba.
Stimaţi consilieri!
Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.104 din 10 mai 2011.
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi
implicat Județul Bihor în managementul și implementarea proiectului ”Îmbunătățirea
dotării cu echipamente a bazalor operaționale pentru situații de urgență din
Transilvania Nord – etapa a-II-a” și a cheltuielilor Județului Bihor legate de proiect.
Dl.Preşedinte: Îl avem cu noi pe dl.col.Ionel Avrămuţ care este manager de
proiect din partea ISU „Crişana”, îl rog să ne spună câteva lucruri tehnice.
Eu am vorbit ieri cu dl.general Baş, urmează etapa a-II-a, chiar revizie tehnică
pentru ISU „Crişana”. Dorim să-i ajutăm să nu se întârzie din cauza noastră
achiziţionarea următoarei tranşe de tehnică.
Vă rog, d-le colonel.
Dl.Col.Ionel Avrămuţ: Vă mulţumesc, d-le preşedinte.
Doamnelor şi domnilor!
Doresc în primul rând să vă informez referitor la stadiul actual al primei părţi a
proiectului: până în acest moment, judeţul nostru, din totalul de autospeciale a
recepţionat, sunt în curte şi le introducem în exploatare în această săptămână, o
autospecială pentru DBCL, cercetări radiologice, nucleare, biologice şi chimice, o
autospecială pentru descarcerări grele şi de asemenea o autospecială de medie
capacitate. Urmează ca până în săptămâna 22 din acest an să fie livrate restul de
autospeciale de medie capacitate şi în săptămâna 23-27.05.2011, de mare capacitate.
Asta înseamnă că până la sfârşitul lunii iunie, practic, prima parte este încheiată.
Referitor la partea a-II-a, este vorba de trei ambulanţe de tip B şi o ambulanţă de
tip C care sunt în faza de licitaţie.
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Pentru următoarea etapă care va fi, diferenţa de sume, probabil la dvs. apare o
sumă de 8 milioane de lei per total regiune, aia înseamnă în judeţul nostru, că noi am
dorit să achiziţionăm încă două autospeciale de medie capacitate. Cam asta este situaţia
reală. Sumele vă sunt prezentate, am înţeles, în Raportul de specialitate.
Vă mulţumesc. Dacă sunt întrebări?
Dl.Preşedinte: Întrebări?
Aţi văzut şi din presă, s-au recepţionat cele trei autospeciale, urmează altele şi
cum aţi auzit din expunerea d-lui colonel, luna aceasta au loc aceste proceduri şi nu
putea să rămână pentru şedinţa ordinară pentru că ar fi decalat procedura.
Stimaţi consilieri!
Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.105 din 10 mai 2011.
X
Dl.Preşedinte: Apreciem activitatea ISU „Crişana”, tot ce fac prin SMURD, prin
efectivele şi misiunile pe care le au şi credem că şi Ambulanţa şi ISU „Crişana” în
viitor vor putea lupta tot mai mult în evenimentele la care sunt solicitate.
Stimaţi consilieri!
Vă mulţumesc pentru participare.
Declar şedinţa închisă.
Vă mulţumesc.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Radu Ţîrle

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

C.L./1 ex.
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