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2020.11.09.
a Bihar Megyei Tanács összehívására vonatkozóan
Tekintve a Bihar megyei főjegyző 23808-as számú 2020. 09.11-én kiadott jelentését , figyelembe
véve a 394/2020-as kormányhatározatot a vészhelyzet meghosszabbítására és azon intézkedésekre
vonatkozóan, amelyeket ebben az időszakban alkalmaznak a COVID-19-es járvány hatásainak
megelőzésére és felszámolására; a 476/2020-as kormányhatározatot a vészhelyzet meghosszabbításáról
Románia területén és azon intézkedéseket, amelyeket ebben az időszakban alkalmaznak a a COVID-19es járvány hatásainak megelőzésére és felszámolására, a 668/2020.08.14- es kormányhatározatot a
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 2020 augusztus 16-tól kezdődően,
valamint azon intézkedések meghatározására vonatkozóan, amelyeket ebben az időszakban alkalmaznak a
COVID-19 hatásainak megelőzésére és felszámolására, a 856/2020.10.14-es kormányhatározatot a
vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 2020. október 15-től kezdődően,
valamint azon intézkedések meghatározására vonatkozóan ebben az időszakban, amelyeket a COVID-19es járvány hatásainak megelőzésére és felszámolására alkalmaznak,
Tekintetbe véve azon rendkívüli helyzetet, amelyet a COVID-19-es járvány okozott és a
járványügyi helyzet alakulását Románia területén, alkalmazni kell a járványvédelmi szabályokat és a
fizikai távolságtartást,
A közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2020-as sürgősségi kormányrendelet 179-es szakaszának
3. bekezdése alapján,

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE
ELRENDELI:
1.cikkely. Összehívják a Bihar Megyei Tanács azonnali, rendkívüli ülését, 2020 november 10-e,
15 órára, a nagy gyűlésterembe, azon projektek előkészítésére, melyek szükségesek az európai
alapok lehívására a 2021-2027 közötti időszakban, a következő tervezettel, a napirendi pontokra
vonatkozóan:
1. Határozattervezet Fugyivásárhely községnek címzett kérelemre vonatkozóan, amely a
kisajátítási övezetben lévő útszakasz átkerüléséről szól a Bihar megye-Bihar Megyei Tanács
közterületébe és köztulajdonába, amely a következő beruházásra vonatkozik:„a Bihar
megyei Fugyivásárhely település körgyűrűje”, amely övezetet megszavazott Fugyivásárhely

Helyi Tanácsa annak érdekében, hogy ezt megyei úttá sorolják be a következő projekt
megvalósítása érdekében:„ A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak
járhatóságának növelése”
-Kezdeményező: Ilie-Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke
-Jóváhagyják a I-VI-os szakbizottságok
2. Határozattervezet Váradszentmárton községnek címzett kérelemre vonatkozóan, amely a
kisajátítási övezetben lévő útszakasz átkerüléséről szól a Bihar megye-Bihar Megyei Tanács
közterületébe és köztulajdonába, amely a következő beruházásra vonatkozik:
„Váradszentmártoni elkerülő út”, amely közúti részt megszavazott a Váradszentmárton Helyi
Tanácsa annak érdekében, hogy ezt a szakaszt megyei úttá sorolják be, a következő projekt
megvalósítása érdekében: :„ A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak
járhatóságának növelése”
-Kezdeményező: Ilie-Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke
-Jóváhagyják a I-VI-os szakbizottságok
3. Határozattervezet Nagyürögd községnek címzett kérelemre vonatkozóan, amely a kisajátítási
övezetben lévő útszakaszok átkerüléséről szól a Bihar megye-Bihar Megyei Tanács
közterületébe és köztulajdonába, amely a következő beruházásra vonatkozik:„Összekötő út
Nagyvárad municipiumának körgyűrűje (Grigorescu negyed) és a Bihar megyei Nagyügröd
község (DN 79-DC 64) között”, amely közúti folyosót megszavazot a Nagyügröd Helyi
Tanácsa annak érdekében, hogy ezt a szakaszt megyei úttá sorolják be, a következő projekt
megvalósítása érdekében: :„ A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak
járhatóságának növelése”
-Kezdeményező: Ilie-Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke
-Jóváhagyják a I-VI-os szakbizottságok
4. Határozattervezet Nagyváradnak címzett kérelemre vonatkozóan, amely a kisajátítási
övezetben lévő útszakaszok átkerüléséről szól a Bihar megye-Bihar Megyei Tanács
közterületébe és köztulajdonába, amely a következő beruházásra vonatkozik:„ A
Fugyivásárhelyi kerülő út, Bihar megye”, illetve a következő beruházás: „Összekötő út
Nagyvárad municipiumának körgyűrűje(Grigorescu negyed) és Nagyügröd község(DN 79DC 64) között”, a közúti folyosót elfogadta Nagyvárad municipiumának Helyi Tanácsa,
annak érdekében, hogy megyei úttá sorolják be, a következő projekt megvalósítása
érdekében: :„ A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak járhatóságának
növelése”
-Kezdeményező: Ilie-Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke
-Jóváhagyják a I-VI-os szakbizottságok
2.cikkely: Azon projekteket, melyek szerepelnek a napirendi pontok tervezete között közzéteszik
a Bihar Megyei Tanács hivatalos internet oldalán, és melyeket a Bihar Megyei Tanács valamennyi
szakbizottsága napirendre tűzi, megvitat és véleményez.

3.cikkely: A jelen rendeletet a nyilvánosság tudomására hozzák, közzéteszik a médiában és
kihelyezik a Bihar Megyei Tanács weboldalára is.
4.cikkely: A határozattervezetekre vonatkozó módosító javaslatokat írásban kell megfogalmazni
és be kell nyújtani azokat a megyei főjegyzőnél, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának
időpontjáig.
5.cikkely: A Bihar megyei főjegyző biztosítja azon szükséges intézkedéseket, amelyek a megyei
tanácsülés előkészítésének és lebonyolításának jó feltételek melletti megtartására vonatkoznak.
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ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean Bihor
din data de 10 noiembrie 2020 ora 15,00
Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată comunei Oșorhei, pentru
aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor
- Consiliului Județean Bihor, a unui sector de drum cuprins în culoarul de
expropriere pentru obiectivul de investiții: ”Centura ocolitoare a localității
Oșorhei, județul Bihor”, culoar aprobat de către Consiliul Local Oșorhei, în
scopul clasificării lui ca drum județean, în vederea realizării proiectului:
”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană
Oradea”
Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată comunei Sântandrei, pentru
aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor
- Consiliului Județean Bihor, a unui sector de drum cuprins în culoarul de
expropriere pentru obiectivul de investiții: ”Drum ocolitor localitatea
Sântandrei”, culoar aprobat de către Consiliul Local Sântandrei, în scopul
clasificării lui ca drum județean, în vederea realizării proiectului: ”Creșterea
accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”
Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată comunei Nojorid, pentru
aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor
- Consiliului Județean Bihor, a unor sectoare de drumuri cuprinse în culoarul
de expropriere pentru obiectivul de investiții: ”Drum de legătură între Centura
municipiului Oradea (Cartierul Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 –
DC64), județul Bihor”, culoar aprobat de către Consiliul Local Nojorid, în
scopul clasificării lui ca drumuri județene, în vederea realizării proiectului:
”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană
Oradea”
Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată municipiului Oradea, pentru
aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor
- Consiliului Județean Bihor, a unor sectoare de drumuri cuprinse în culoarele
de expropriere pentru obiectivul de investiții: ”Centura ocolitoare a localității
Oșorhei, județul Bihor”, respectiv obiectivul de investiții: ”Drum de legătură
între Centura municipiului Oradea (Cartierul Grigorescu) și comuna Nojorid
(DN79 – DC64)”, culoare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului
Oradea, în scopul clasificării lor ca drumuri județene, în vederea realizării
proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona
Metropolitană Oradea”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de constituire a unui
parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
necesar pentru implementarea obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire
Aleșd Sud”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de constituire a unui
parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
necesar pentru implementarea obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire
Ștei”
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