ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

ELNÖKI IRODA
A Bihar Megyei Tanács rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó
7/2020.01.09 számú számú elnöki rendelet
A 245/2020.01.09 sz. megyei jegyzői jelentés valamint az 57/2019-es közigazgatási törvényre
vonatkozó/ kormányhatározat 179.cck (2.) bekezdés a) bejegyzés értelmében
Bihar Megye Tanácsának Elnöke
elrendeli:
1.cck. A Bihar megyei Tanács rendkívüli ülésének összehívását 2020 január 16 , 11.00 órától a
Bihar Megyei Tanács Nagytermében az alábbi napirend szerint:
1.
Határozattervezet a 2019 pénzügyi év végén megállapított helyi költségvetési
többlet felhasználásának jóváhagyásáról.
Kezdeményezi: Pásztor Sándor, Bihar megyei Tanács Elnöke
Láttamozza: I-IV. Bizottságok
2.
Egyebek
Ckk.2. A napirendi tervezetbe foglalt napirendi pontok felkerülnek a Bihar Megyei Tanács
hivatalos honlapjára, valamint mindegyik szakbizottságban sor kerül ezek elemzésére,
tárgyalására és jóváhagyására.
Ckk.3. Jelen határozattervezet közzététele a sajtó illetve a Bihar Megyei Tanács web-oldalán
keresztül történik.
Ckk.4. A tervezett napirendi pontok kiegészítése, módosítása legkésőbb a szakbizottsági ülések
időpontjáig előzetesen a megyei titkárhoz benyújtott írásos észrevétel formájában történik.
Ckk.5. Bihar Megye főjegyzője minden intézkedést megtesz a tanácskozás munkálatainak
előkészítése és zavartalan lebonyolítása érdekében.
PÁSZTOR SÁNDOR
ELNÖK

Ellenjegyzi,
Carmen Soltănel
Megyei Főjegyző

ROMÂNIA
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ELNÖKI IRODA
A Bihar Megyei Tanács rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó
1. SZ. HATÁROZATTERVEZET
A 245/2020.01.09 sz. megyei jegyzői jelentés valamint az 57/2019-es közigazgatási törvényre
vonatkozó/ kormányhatározat 179.cck (2.) bekezdés a) bejegyzés értelmében
Bihar Megye Tanácsának Elnöke
elrendeli:
1.cck. A Bihar megyei Tanács rendkívüli ülésének összehívását 2020 január 16 , 11.00 órától a
Bihar Megyei Tanács Nagytermében az alábbi napirend szerint:
1. Határozattervezet a 2019 pénzügyi év végén megállapított helyi költségvetési többlet
felhasználásának jóváhagyásáról.
Kezdeményezi: Pásztor Sándor, Bihar megyei Tanács Elnöke
Láttamozza: I-IV. Bizottságok
2. Egyebek
Ckk.2. A napirendi tervezetbe foglalt napirendi pontok felkerülnek a Bihar Megyei Tanács
hivatalos honlapjára, valamint mindegyik szakbizottságban sor kerül ezek elemzésére,
tárgyalására és jóváhagyására.
Ckk.3. Jelen határozattervezet közzététele a sajtó illetve a Bihar Megyei Tanács web-oldalán
keresztül történik.
Ckk.4. A tervezett napirendi pontok kiegészítése, módosítása legkésőbb a szakbizottsági ülések
időpontjáig előzetesen a megyei titkárhoz benyújtott írásos észrevétel formájában történik.
Ckk.5. Bihar Megye főjegyzője minden intézkedést megtesz a tanácskozás munkálatainak
előkészítése és zavartalan lebonyolítása érdekében.
PÁSZTOR SÁNDOR
ELNÖK

Jogilag láttamozta,
Carmen Soltănel
Megyei Főjegyző

BIHAR MEGYE – BIHAR MEGYEI TANÁCS
Bihar megye főjegyzője
245/2020.01.09

Beszámoló
A Bihar Megyei Tanács 2020 január 16-án délelőtt 11.00 órától tartandó rendkívüli
tanácsülés napirendjét illetően

Alulírott Soltănel Mărioara Carmen, Bihar megye főjegyzőjeként, az 57/2019 sz.
kormányrendelet 135. cck.(1) illetve a 182. cck.(4) a Közigazgatási Kódexe értelmében szavazás
alá bocsájtom a 2020 január 16-án délelőtt 11.00 órától tartandó rendkívüli megyei tanácsülés
napirendjét az alábbiak szerint:
1. Határozattervezet a 2019 pénzügyi év végén megállapított helyi költségvetési többlet
felhasználásának jóváhagyásáról.
Kezdeményezi: Pásztor Sándor, Bihar megyei Tanács Elnöke
Láttamozza: I-IV. Bizottságok
2. Egyebek
A napirendbe foglalt határozattervezetek eleget tesznek a 136.cck a),b) és d) bekezdések törvényi
előírásainak. A c) bekezdés előírásainak való elégtétel végett előzetesen helyt kapnak a
szakbizottsági ülések………..... dátummal.
A napirendi tervezet felkerül a Bihar Megyei Tanács nyilvános internetes oldalára.
A határozattervezetekhez tartozó beszámolók, mint az ismertetés és indoklás eszközei a
kezdeményezők által kerülnek csak aláírásra, nem szükségeltetvén a jogi osztály általi
láttamoztatás.
A tervezetekhez kapcsolódó esetleges észrevételek, kiegészítések írásos beadvány formájában
kerülnek a megyei jegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának napjáig.
Jelen irat a megyei tanácsi ülés 2020 január 16-ai meghívójának melléklete.

Soltănel Mărioara Carmen
MEGYEI FŐJEGYZŐ

Nr.
Crt.

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Bihor
din data de 16 ianuarie 2020 ora 11,00

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.

2.
3.

DIVERSE
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 236/18.12.2018
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Înființare
Parc Științific și Tehnologic Bihor

Vot.
Necesar
Majoritate
absolută (18
voturi)
Majoritate
absolută (18
voturi)

