PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 25 iunie 2014
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Preşedinte: Bună ziua.
Dl Preşedinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 25.06.2014. Vreau să vă anunț că
sunt 2 absenţi, suntem în cvorum de lucru.
PREZENŢI:
Cornel Popa - preşedinte, d-nul Kiss Alexandru – vicepreşedinte, Mang Ioan–
vicepreşedinte, Avrigeanu Ionel, Birta Florin Alin, Bezi Ovidiu, Bogdan Traian,
Bulzan Traian, Butișcă Valentina, Bogdan Florin-Emil, Costa Traian, Copil Ovidiu,
Dume Dorel Marcel, Derşidan Dan, Foncea Gheorghe Dacian, Forró László, Gherdan
Nicolae, Grim András, Popa Alina, Lakatos Ioan, Maghiar Călin, Oros Florian-Victor,
Pavel Emilian, Pop Viorel Mircea, Sala Ioan, Sárközi Alexandru, Straniș Mircea,
Szabó Stefan-Gheza, Scridon Smaranda-Rozaura-Maria, Toderici Mihai,Turucz Maria,
Voloșeniuc Dumitru, Manafu Bogdan – consilieri și doamna Carmen Soltănel, secretar
al judeţului.

ABSENȚI:
Pantiș Carmen, Petruț Vasile– consilieri județeni.
Participă invitaţi pe marginea punctelor de la ordinea de zi.
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
X
Convocarea Consiliului Judeţean s-a făcut prin Dispoziţia nr. 369 din 19.06.2014
completată cu Dispoziția nr.384 din 20.06.2014, care a fost dată publicităţii în massmedia şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
X

Dl Preşedinte supune votului procesul-verbal al şedinţei ordinare din 30 mai
2014 și nefiind obiecții, procesul-verbal este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
X
Dl Preşedinte: Supun votului dvs.
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor
subordonate, pe anul 2014 – rectificat.
- Direcția Generală Economică
2. Proiecte de hotărâre privind constatarea încheierii unui contract de furnizare
servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C.
Bihor
-Direcția Generală Economică (CMIS)
3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean
Bihor ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie Nucet.
-Direcția Generală Economică (CMIS)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de lucrări, inclusiv
a duratei de execuție, la obiectivul: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou
la Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str.Armatei Române nr.1/A, județul Bihor”.
- Direcția Tehnică
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii valabil pe
anul 2014 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
-Direcția Generală Economică (CMIS)
6.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației Muzeului Țării Crișurilor în
domeniul public al județului Bihor, reprezentând teren în suprafață totală de 11.065 mp
situat în satul Haieu, comuna Sânmartin, înscris în CF 957 Haieu nr.top 332/3 și 332/5,
cu destinația de Muzeul Satului din Stațiunea Băile 1 Mai.
7. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză topografică
extrajudiciară realizat de către inginer Marian Adrian la solicitarea Episcopiei RomanoCatolice cu privire la imobilul situat în Oradea, str.Moscovei nr.5, județul Bihor.
-DGAPL (Serviciul Juridic-Contencios)

8. Proiect de hotărâre privind numirea dlui Jacan

Dan-Mircea ca manager

interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bihor, până la revenirea titularului pe post.
-DGAPL (Serviciul Juridic-Contencios)
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Bihor ca şi membru, respectiv membru supleant, în comisia paritară pentru asistenţă
medicală spitalicească constituită la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Bihor.
-DGAPL (Serviciul Juridic-Contencios)
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei Economico-Militare a
Judeţului Bihor, Ediţia 2014.
DGAPL (Compartimentul Relații cu consilierii)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Bihor în cadrul
proiectului „Înfiinţarea Centrului de pregătire pentru salvatori montani

în Judeţul

Bihor” în vederea accesării unei finanţări pe Programul de Cooperare Elveţiano –
Român – Fondul pentru parteneriate şi aprobarea cofinanţării.
-Compartimentul relaţii internaţionale
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.294 din
21.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de
transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 –
30.06.2019, în Județul Bihor.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
13. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Boianu Mare – Marghita ( SC OMV Petrom SA)- Ruta25.


Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)

14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Fâncica – Abram ( SC OMV Petrom SA)-Ruta24.
 Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Petreu ( SC OMV Petrom SA)-Ruta23.
-Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
16. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Viişoara ( SC OMV Petrom SA)-Ruta22.
 Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
17. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Săcueni ( SC OMV Petrom SA)-Ruta21.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
18. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Foglaş ( SC OMV Petrom SA)-Ruta19.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Almaşu Mare – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta18.
 Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
20. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Săldăbagiu de Barcău – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)Ruta17.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
21. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Ghenetea – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta16.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
22. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Cuzap – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta15.

- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
23. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta5.
Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta6.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
25. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Marghita – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta7.
 Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
26. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Balc – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta4.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
27. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Tăuteu – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta2.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
28. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento Trans
SRL, pe traseul Oradea – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta1.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
X
Cu următoarea modificare: Retragerea de pe ordinea de zi a Punctului 7: Proiect
de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză topografică extrajudiciară
realizat de către inginer Marian Adrian la solicitarea Episcopiei Romano-Catolice cu
privire la imobilul situat în Oradea, str.Moscovei nr.5, județul Bihor.
X

Se trece la dezbateri:
Punctul 1: . Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a
instituţiilor subordonate, pe anul 2014 – rectificat.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Raportul de avizare este favorabil, având în el o modificare în sensul
că se propune virarea de credite bugetare în cuantum de 70,00 mii lei, de la clasificaţia
20.01.30-alte cheltuieli cu bunuri şi servicii la clasificaţia 71.01.30-alte active fixe,
motivat ca şi mijloc fix a unor decoruri; suma provine din venituri proprii.
Dl Președinte: Deci cu această modificare, da, vă mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este „pentru”? Multumesc.
”Împotrivă” nu , ”abțineri” nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 122 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 2: Proiecte de hotărâre privind constatarea încheierii unui contract de
furnizare servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la
D.G.A.S.P.C. Bihor.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss Alexandru
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan Traian: Raport de avizare favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia socială, dl Foncea Dacian?
Dl Foncea Dacian: Comisia a dat aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este „pentru”? Multumesc.
”Împotrivă”nu , ”abțineri nu
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.123 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului
Județean Bihor ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie
Nucet.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.

Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia pt sănătate, dl Foncea Dacian?
Dl Foncea Dacian: Comisia a dat aviz favorabil, urmează propunerile, dle
preşedinte.
Dl Președinte: Mulțumesc, da. Propunerile, vă rog.
Dl Președinte. Dl lider de grup, Voloşeniuc.
Dl Voloşeniuc: Da, grupul PNL propune ca şi membru în Consiliul de
administraţie pe dna Rugină Livia Emilia şi ca şi supleant pe dl Scridon Cosmin.
Dl Președinte. Grupul UDMR.
Dna Turucz: Grupul UDMR îl propune pe dl Lorincz Ferencz Lorand, iar ca şi
membru supleant pe dna Perecz Hajnal.
Dl Președinte: Multumesc, revenim la acest punct pentru a vota, mergem mai
departe.
X
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de
lucrări, inclusiv a duratei de execuție, la obiectivul: ”Reparații capitale și amenajări
interioare sediu nou la Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str.Armatei Române nr.1/A,
județul Bihor”.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru?
Dl Kiss Alexandru: Dle preşedinte, noi aici am discutat treaba aceasta şi ţinând
cont şi de părerea Curţii de Conturi care a propus la o discuție cu dvs. și cu celălalt
vicepreşedinte, după părerea dânşilor se poate prelungi acest contract, le-am solicitat să
ne dea şi în scris, am vorbit şi cu dna Secretar şi după părerea dânsei este legal ca să
prelungim noi acest contract, singura problemă care este ar fi că noi nu am primit încă
cererea de la Selina, că doreşte prelungirea acestui contract, dar toate acestea se vor
realiza, oricum nu se poate prelungi un contract dacă amândoi nu sunt de acord,
Comisia juridică este de acord cu acest proiect şi îl susţin.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Raport de avizare favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Da, vă rog dle. Avrigeanu.
Dl Avrigeanu: Dle preşedinte, noi am discutat în Comisia economică şi toată
lumea a ajuns la concluzia că trebuie terminat Muzeul, sub o formă sau alta, problemele
pe care le-am discutat sunt de natură juridică şi nimeni nu a reuşit să ne lămurească cu
câteva chestii: 1: Ce se întâmplă cu această perioadă de 4 ani în care Consiliul
judeţean nu avea contract cu firma Selina: iunie 2010- iulie 2014. Conform unui
contract de orice regulă atunci când nu se realizează contractul la termenul stabilit
cineva este vinovat şi plăteşte penalităţi, ori beneficiarul ori constructorul dacă nu sunt
cauze excepţionale.
A doua chestiune pe care nu am reuşit să o aflăm, de când, până când se
prelungeşte contractul, din 2010 până în 2015 ca să aibă o continuitate sau de astăzi
până în 2015, ......atunci care contract îl prelungim, contractul care este a expirat.

Dl. Preşedinte: Am înteles...
Dl. Avrigeanu: Mai am câteva observaţii,...aştept de la dna Secretar sau de la
cineva lămuriri pentru că, în principiu, noi punem întrebări.
Al doilea lucru, orice contract sau act adițional de prelungire a unui contract, aşa
s-a procedat 14 ani în Consiliul judeţean, a fost semnat de executiv cu constructorul,
sau executantul, nu a trebuit o hotărâre de consiliu pentru asta. E prima oară când
pentru un act adiţional se cere şi o hotărâre de consiliu, nu ştiu care este.... poate are o
bază legală, dar nu ştiu, dacă este normal, un simplu act adiţional putea fi semnat între
executiv şi constructor, iar ultimul punct este acela pe care l-a ridicat şi dl. Kiss, din
informaţiile mele, firma Selina are de câteva zile un judecător... sau un administrator
sindic...., cum se numeşte, iar relaţia va trebui să o desfăşuraţi cu acest administrator,
nu cu conducerea care a fost până acum.
Dl Președinte: Da, mulțumesc. Și noi suntem de părere că lucrările trebuiesc
definitivate, trebuie terminat Muzeul, de asta trebuie să luăm o decizie astăzi, eu v-aş
răspunde la ultima întrebare: de ce vă supun atenţiei dumneavoastră proiectul, pentru
că am această convingere că trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a
definitiva aceste lucrări.
Doi: știţi situaţia relativ sensibilă care a fost în aceşti ani vis-a-vis de începerea,
neînceperea, prelungirea, neprelungirea acestor contracte, inclusiv cu puncte de vedere
solicitate şi primite de noi de la casă de avocatură, suntem convinși că decizia noastră
este una bună, să supunem această hotărâre consiliului judeţean sau să supunem
votului această decizie a noastră, de a continua lucrările.
Sigur, cred că cel mai important lucru este să ascultăm cuvântul specialiştilor şi o
rog de dna Roşan să ne împărtăşească punctul de vedere.
Dna Roşan: Bună ziua, mă numesc Roşan Mihaela, sefa Serviciului juridic, vis-avis de acest contract dorim să ne exprimăm şi noi poziţia, să învederăm faptul că
trebuie făcută o distincţie între perioada de execuţie a lucrărilor şi perioada de
valabilitate a contractului, în ceea ce priveşte contractul supus atenţiei dumneavoastră
aici a fost inserat un termen de execuţie care nu a fost respectat, în acelaşi timp a fost
inserat un pact comisoriu de gradul doi care prevede că lucrarea se consideră finalizată
în momentul recepţiei parţiale, după finalizarea lucrării, recepţia finală este la un
anumit termen după, deci având în vedere această clauză contractul nu a încetat,
începând cu 2010- 2014 până în prezent, lucrările au fost suspendate din varii motive,
atât din culpa executantului cât şi din culpa, probabil, a beneficiarului.
Dl. Avrigeanu: Sigur ne puteţi spune din culpa cui.
Dna Roşan:. Noi nu putem spune, dl Avrigeanu, ca şi serviciu de specialitate
juridică noi nu suntem în măsură să fixăm culpa, nu putem să vă spunem care este
culpa, a cui este culpa, în ce proporţie este culpa consiliului sau a executantului. Deci,
noi dorim din punct de vedere al legalităţii să evidenţiem faptul că acest contract a fost
suspendat, el este încă în perioada de valabilitate, deci în consecinţă este cadru legal
pentru prelungirea lui. Prelungirea se face doar pentru....
Dl. Avrigeanu: Există o culpă, asta este întrebarea?
Dna Roşan: Nu a fost stabilită această culpă, dacă există, pentru asta trebuie
făcută o cercetare. Dacă va fi cazul.
Dl. Avrigeanu: Am înțeles..., atunci de ce trebuie să mai prelungim contractul
dacă este valabil.

Dna Roşan: Pentru a fi finalizată această lucrare, care la ora actuală este într-un
stadiu de execuţie de 81 la sută.
Dl. Avrigeanu: Da, dacă este valabil...
Dna. Roşan: Da, este valabil, dar nu perioada de execuţie, trebuie prelungită
perioada de execuţie. Acesta este....
Dl. Preşedinte: Da, multumesc dna. Roşan,
Dna Scridon: Dle preşedinte, eu mă văd obligată de a mă abţine de la vot
deoarece în perioada despre care se face referire eu am fost director economic şi astfel
mă aflu în situaţia de conflict de interese.
Dl. Preşedinte: Da, eu nu am niciun fel de probleme, dar azi sunteţi consilier
judeţean, în numele acestei entităţi puteţi.....
Dna Scridon: Da, dar se face referire la o anume perioadă.
Dl Preşedinte: Da, mai putem cere o dată părerea..., dna Roşan, ce părere aveţi,
vă rog?
Dna Roşan: Pentru un eventual conflict de interese trebuie să înțelegem perioada
la care face referire, dna Scridon, perioada în care îşi exercita funcţia de director.
Dna Secretar: Stabilirea incompatibilităţior se face în conformitate cu Legea 161,
nu cu perioada de derulare a unui contract. Se ia legea şi se vede clar textul de lege în
baza căruia dna Scridon este în incompatibilitate. Vă rugăm să ne comunicaţi dacă în
Legea 161 există un text în acest sens.
Dna Roşan: Dna Secretar, Legea 161 prevede conflictul de interese, dna Scridon
punea problema dacă este vorba de conflict de interese, conflictul de interese se naşte
de la speţă la speţă.
Dna Secretar: Nu doamnă.
Dna Roşan: Ba da, dna Secretar.
Dna Secretar: Conflictul de interese este stabilit de Legea 161 care spune că,
consilierii judeţeni se abţin de la vot în situaţia în care au vreun interes de natură
patrimonială, dacă se pune problema existenţei unei culpe aşa cum spune dl. Avrigeanu,
atunci dna Scridon se află în starea de incompatibilitate, ori dna Scridon are
posibilitatea de a se consemna în procesul verbal, de a spune că se abţine de la acest
vot fiind în stare de incompatibilitate, prevăzută de Legea 161.
Eu cred că cel mai bine este să aducem Legea 161, ca să nu mai avem dubii.
Dl. Kiss: Deci, acuma ce am înteles din asta este că toată lumea este în stare de
incompatibilitate, deci toată lumea care a fost atunci la vremea respectivă, astăzi dacă
va vota prelungirea vor fi în incompatibilitate, ori nu am înteles în limba română, cum
este. Eu zic să nu trecem mai departe cu acestă incompatibilitate, după părerea mea nu
suntem în incompatibilitate, iar dacă va fi raspunzător cineva pntru greşelile făcute o să
răspundă faţă de lege, dacă noi azi avem posibilitatea să prelungim acest contract, să o
facem, să luăm decizii ca şi consilieri, iar dacă cineva a greşit, va plăti, nu are
importanţă când, tot o să plătescă cine a greşit. Să nu ne ascundem şi azi să nu votăm şi
astfel să revocăm tot procesul pentru că, ori suntem toţi incompatibili şi nu votăm, ori
nu este nimeni.
Dl. Preşedinte: Şi eu sunt de aceeaşi părere şi cred că nu are rost să inventăm
lucruri care nu trebuiesc inventate şi fac apel la dvs., şi la responsabilitatea dvs., şi la
simţul civic al dvs. când am propus pe această ordine de zi acest proiect. Cred că
fiecare dintre noi dacă suntem aici nu fugim în tufiş de câte ori ni se pare nouă că ar
trebui, avem un interes general mult prea pronunţat ca să facem asta.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este ”pentru”? 26. Mulțumesc.
”Împotrivă”? Nu? ”Abțineri” 7 (Avrigeanu I., Dume D., Toderici M., Manafu B.,
Oros F., Straniș M. şi Dna Scridon S.)
Supus votului, proiectul este votat cu 27 de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 125 din 25 iunie 2014.

X
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii valabil pe anul 2014 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Proiect avizat în mod favorabil.
Dl Președinte: Comisia socială, dl Foncea Dacian?
Dl Foncea Dacian: Aviz favorabil dle preşedinte, cu mentiunea că s-a votat
ultima formă de proiect de hotărâre.
Dl Președinte. Da şi care bănuiesc că a fost discutată de către Comisie.
Dl Foncea Dacian: S-a discutat în Comisie, cu specificarea că ultima formă de
proiect a ajuns ieri la 15:55. Comisia a discutat şi ultima fost aceeea.
Dl Preşedinte: Da, s-a hotărât să se retragă...
Dl Foncea: Dacă îmi permiteţi, punctual, în 2 minute să vă prezint situaţia, din
28,5 posturi se reduc 23 de posturi din organigrama DGASPC, asta s-a discutat în
comisie ca fiind ultima formă de propunere pentru proiectul de hotărâre.
Dl. Preşedinte: Da, mulţumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 126 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 6: Proiect de hotărâre privind acceptarea donației Muzeului Țării
Crișurilor în domeniul public al județului Bihor, reprezentând teren în suprafață totală
de 11.065 mp situat în satul Haieu, comuna Sânmartin, înscris în CF 957 Haieu nr.top
332/3 și 332/5, cu destinația de Muzeul Satului din Stațiunea Băile 1 Mai.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss Alexandru?
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.

Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Proiect avizat în mod favorabil.
Dl Președinte: Comisia pentru cultură, Raport de avizare, dl Forro Laslo?
Dl Forro Laslo: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
”Împotrivă”? Nu?”Abțineri” Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 127 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 7: Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză
topografică extrajudiciară realizat de către inginer Marian Adrian la solicitarea
Episcopiei Romano-Catolice cu privire la imobilul situat în Oradea, str.Moscovei nr.5,
județul Bihor.
RETRAS
X
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind numirea dlui Jacan Dan-Mircea ca
manager interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bihor, până la revenirea titularului pe post.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia pentru cultură, Raport de avizare,dl Forro Laslo?
Dl Forro Laslo : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.128 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bihor ca şi membru, respectiv membru supleant, în comisia paritară pentru
asistenţă medicală spitalicească constituită la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate
Bihor
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?

Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia socială, dl Foncea Dacian?
Dl Foncea Dacian: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc, propuneri vă rog, dl Copil.
Dl Copil: Grupul de consilieri PSD propune ca membru plin pe dna Plugar Gabriela.
Dl. Preşedinte: Membru supleant?
Dl Mang Ioan : Dna Vanţ Mariana.
Dl Preşedinte: Se vor face buletinele de vot, revenim.
X
Punctul 10: Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei EconomicoMilitare a Judeţului Bihor, Ediţia 2014.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptăHotărârea nr. 130 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Bihor în
cadrul proiectului „Înfiinţarea Centrului de pregătire pentru salvatori montani în
Judeţul Bihor” în vederea accesării unei finanţări pe Programul de Cooperare Elveţiano
– Român – Fondul pentru parteneriate şi aprobarea cofinanţării.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru: Aici, dl preşedinte, nu prea am ajuns la o concluzie pentru că
din discuţii am înţeles că nu avem teren, ori din discuţii eu am înțeles că noi ne
angajăm că vom avea acest teren, dacă ne angajăm într-o zonă de aceasta că vom avea
teren înseamnă că îl vom lua la un preţ astronomic. Sunt de acord cu chestiunea asta şi
sigur cu orice proiect, dar să nu apară o cheltuială necalculabilă pentru Consiliul
judeţean, să nu ne angajăm noi că vom avea terenul, e mult 1000 m patrați, acolo nu
prea mai sunt 1000 m în zona respectivă. Eu nu știu ce s-a mai schimbat de ieri până
azi.
Dl Preşedinte: Dna Pantea, dacă vă rog să clarificaţi!
Dna Pantea: Din prefinanţare, se specifică, că trebuie acum să declarăm care este
terenul, în luna decembrie o să fie date rezultatele pentru aprobarea acestui proiect şi

până atunci cred că este suficient timp să găsim o locaţie şi mai ales că aceste
containere sunt mobile pot fi amplasate în diferite locaţii ale judeţului Bihor. Dacă ni
s-a specificat găsirea unei locaţii acum, după aprobarea proiectului avem posibilitatea
să le mutăm, iar dacă până în decembrie nu o să găsesc o locaţie, putem să modificăm,
o să le amplasăm la Centrul de Salvare care este în prezent Vârtop, se schimbă câteva
elemente, nu o să mai fie un Centru, făcut din containere mobile, ci pur şi simplu
echipamentele şi materialele care, se fac, pot să fie amplasate acolo; bineînțeles că nu o
să mai fie de aşa mare amploare Centrul cât ne dorin noi, dar există această posibilitate
să putem noi, adică avem posibilitatea care ne-o permite contractul ca în momentul
aprobării......
Dl Președinte: Dacă mai aveţi întrebări...
Dl Kiss: Pe mine nu m-aţi convins deloc, eu sunt de acord cu această chestiune în
condițiile în care Consiliul Judeţean nu va avea obligativitatea de a face rost de un
teren, să se facă demersurile ca să nu aibă obligativitatea să aibă terenul pentru că acolo
la Vârtop 1000 m nu este simplu să faci rost de ei, dar în principiu, Comisia juridică,
pentru ceea ce se doreşte, zice că îi ok, pe cei de la economic ar trebui să îi întrebăm.
Dl Președinte: Multumesc, Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian,
Comisia buget-finanțe?
Dl Bulza: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia pentru mediu, dl Derșidan Dan?
Dl Derșidan Dan:Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este „pentru”? Multumesc.
”Împotrivă”nu , ”abțineri nu
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.131 din 25 iunie 2014.
X
Dl Preşedinte: Să votăm, Comisia de validare vă rog să vă adunați!
X
Se trece la vot.
X
Dl Președinte: În timp ce votăm trecem și mai departe.
Punctul 12: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
nr.294 din 21.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și
Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru
perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în Județul Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Comisia a decis că este legal acest proiect, aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.

Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 132 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 13:Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur
Cento Trans SRL, pe traseul Boianu Mare – Marghita ( SC OMV Petrom SA)- Ruta25.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.133 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 14: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur
Cento Trans SRL, pe traseul Fâncica – Abram ( SC OMV Petrom SA)-Ruta24.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 134 din 25 iunie 2014.
X

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur
Cento Trans SRL, pe traseul Marghita – Petreu ( SC OMV Petrom SA)-Ruta23.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 135 din 25 iunie 2014..
X
Punctul 16: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Marghita – Viişoara ( SC OMV Petrom SA)-Ruta22.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 136 din 25 iunie 2014.
X

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Marghita – Săcueni ( SC OMV Petrom SA)-Ruta21.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 137 din 25 iunie 2014.
X

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Marghita – Foglaş ( SC OMV Petrom SA)-Ruta19.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 138 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 19: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Almaşu Mare – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta18.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 139 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 20: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Săldăbagiu de Barcău – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)Ruta17.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 140 din 25 iunie 2014.
X

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Ghenetea – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta16.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 141 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 22: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Cuzap – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta15
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 142 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 23: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Marghita – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta 5.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 143 din 25 iunie 2014.
X

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur
Cento Trans SRL, pe traseul Marghita – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta 6
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 144 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 25: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Marghita – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta 7.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 145 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 26: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Balc – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta 4
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 146 din 25 iunie 2014.
X

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Tăuteu – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta 2.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 147 din 25 iunie 2014.
X
Punctul 28: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport publicde persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tur Cento
Trans SRL, pe traseul Oradea – Suplacu de Barcău ( SC OMV Petrom SA)-Ruta 1.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl preşedinte Costa.
Dl Costa: Aviz favorabil
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 148 din 25 iunie 2014.
X
După realizarea actului de vot, Comisia de validare se retrage pentru numărarea
voturilor.
În urma numărării voturilor, dl Bogdan Traian, preşedintele Comisiei de validare
prezintă Raportele Comisiei de validare (anexate prezentului proces-verbal).
X
Dl Bogdan prezintă Raportul Comisiei de validare pentru Casa de Asigurări de Sănătate
(anexat prezentului proces-verbal).
X
Dl. Avrigeanu: Pentru că nu am avut procedură de vot noi am lăsat neîncercuit în
dreptul persoanei, nu am ştiut că este nul, noi nu am tăiat nici nu am încercuit, l-am
lăsat aşa.
Dl Preşedinte: Procedura este veche, de când lumea e la fel, dle Avrigeanu.

Dl Avrigeanu: Care este?
Dl Bogdan: Încercuit era ”pentru” şi tăiat era ”împotrivă”.
Dl Preşedinte: Aţi anulat voturi şi nu este vina nimănui.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
Dl Foncea: Dl Preşedinte, o abţinere, este pesonală,
Dl. Preşedinte: Da, vă mulţumesc.
X
Dl Bogdan prezintă Raportul Comisiei de validare pentru Spitalul de Psihiatrie Nucet
(anexat prezentului proces-verbal).
Dl Avrigeanu: Puteţi considera voturile noastre, ale PDL- ului, voturi „pentru”.
Dl Preşedinte: Am înteles, vina recunoscută e pe jumătate iertată, dar nu se poate...
Dl Avrigeanu: Nu ne-aţi explicat......
Dl Preşedinte: Vă mulţumesc şi vă rog să îmi daţi voie ca şi în numele dvs. să îi urez
dlui consilier Birta Florin „La mulţi ani” a cărui ziuă este astăzi.
X
Vă doresc o zi exceptionala!
Declar şedinţa închisă.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Cornel Popa

R.J.

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

