
             pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean Bihor-2022

Nr.înreg. Data Titlul hotărârii

199 28.07.2022
Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului 

„Regina Maria”.  

198 28.07.2022

Referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 90 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea valorii 

totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Bihor, precum și a 

principalilor indicatori tehnici, pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la 

Aeroportul Oradea”

197 28.07.2022 Privind aprobarea participării Județului Bihor ca membru în cadrul Asociației Club Sportiv CAO.

196 28.07.2022

Privind instituirea restricțiilor temporare de circulație pe drumurile județene pentru vehiculele rutiere cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în cazul unor temperaturi semnalizate prin cod portocaliu sau roșu de 

caniculă

195 28.07.2022
Privind solicitarea de trecere din domeniul public al UAT – Municipiul Oradea, în domeniul public al UAT – 

Județul Bihor, a unor bunuri de interes public județean

194 28.07.2022

Privind abrogarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.135 din 31 mai 2022  privind aprobarea 

solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în coridorul lucrării de utilitate publică ”Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea, din domeniul public al Statului și administrarea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială 

Bihor, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor”;

193 28.07.2022

Privind încheierea unor contracte de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Municipiul Beiuș – 

Consiliul Local Beiuș, Muncipiul Salonta – Consiliul Local Salonta, Municipiul Marghita – Consiliul Local 

Marghita, Orașul Aleșd – Consiliul Local Aleșd, având ca obiect mijloace fixe (autoutilitare și remorci), în vederea 

prestării în bune condiții a serviciului public local specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în județul 

Bihor

192 28.07.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului 

Apărării Naționale în domeniul public a U.A.T. Județul Bihor, a unei cote părți (1.117/2.819 mp) din terenul cu nr. 

cadastral 176088, înscris în CF nr. 176088 Oradea, respectiv a unei clădiri în suprafață de aproximativ 284 mp și a 

unei cote părți (434/2.064 mp) din terenul cu nr. cadastral 176089, înscris în CF nr. 176089 Oradea,  în scopul 

realizării obiectivului de investiții ”Centrul Cultural Multifuncțional în Municipiul Oradea”

191 28.07.2022

Privind trecerea din domeniul public al UAT - Județului Bihor, în domeniul public al UAT – Comuna Popești, a 

imobilelor – terenuri, situate în Comuna Popești, înscrise în CF nr. 54696 Popești, în suprafață de 1846 mp, 

respectiv CF nr. 50433 Popești, în suprafață de 57 mp, în scopul realizării unui obiectiv de utilitate publică locală

190 28.07.2022

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea 

raportului de evaluare, pentru lucrarea de utilitate publică:  ”Execuție lucrări de lărgire de la două la patru benzi de 

circulație pe DN 79 (E671) între pozițiile km 108+730-km 110+300 și amenajare sens giratoriu la poziția km 

110+200”;

189 28.07.2022

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea 

raportului de evaluare, pentru lucrarea de utilitate publică:  ”Execuție lucrări de lărgire de la două la patru benzi de 

circulație pe DN 19 (E671) între pozițiile km 5+985-km 9+731”;

188 28.07.2022

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea 

raportului de evaluare, pentru lucrarea de utilitate publică: ”EDIFICAREA UNUI CENTRU CULTURAL 

MULTIFUNCȚIONAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR”

187 28.07.2022

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea 

raportului de evaluare, pentru lucrarea de utilitate publică: ”EDIFICAREA UNUI CENTRU CULTURAL 

MULTIFUNCȚIONAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR”

186 28.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Modernizare DJ 768A Șoimi – Suplacu 

de Tinca - Căpâlna, judeţul Bihor”

185 28.07.2022

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ,,Reabilitare și modernizare DJ 767: 

DN76 (Sâmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040 la 9+332, și DJ 767C: DJ 767 (Dobrești) – Lunca Sprie – DJ 

764, sector de la km 0+000 la 11+672, Ltotală=20,964 km”

184 28.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 764  

Beiuș – Roșia – Aștileu - Aleșd, Sector de la km 31+000 la km 64+655, L = 33,655 km, Județul Bihor "

183 28.07.2022
Privind încheierea unui act adițional la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Drum expres Arad – Oradea”

                                                       R E G I S T R U L



182 28.07.2022

Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliul Județean Bihor sub nr. 13915/01.07.2022, 

nr. 13916/01.07.2022, 

nr. 14083/05.07.2022,

 nr. 14275/06.07.2022, 

nr. 14266/06.07.2022, 

nr. 14197/06.07.2022, 

nr. 14222/06.07.2022, 

nr. 14223/06.07.2022, 

nr. 14265/06.07.2022, 

nr. 14433/08.07.2022, 

nr. 14434/08.07.2022, 

nr. 14436/08.07.2022, 

nr. 14437/08.07.2022, nr.14438/08.07.2022, nr.14440/08.07.2022, nr.14441/08.07.2022, nr.14442/08.07.2022, 

nr. 14443/08.07.2022, 

nr. 14444/08.07.2022, 

nr. 14445/08.07.2022,

 nr. 14446/08.07.2022, 

nr. 14447/08.07.2022, 

nr. 14481/08.07.2022 împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 139/10.06.2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Inel rutier metropolitan Oradea”

181 28.07.2022 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2022 – rectificat

180 08.07.2022

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ”Proiect integrat pentru dezvoltare 

durabilă în zona montană a Județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 

intervențiilor medicale în situații de urgență”

- Centrul medical de urgență – Com. Budureasa, zona Stâna de Vale

Centrul medical de urgență – Com. Budureasa, zona Padiș

179 08.07.2022

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ”Reconstruirea cabanei Vadu 

Crișului”, realizat în cadrul proiectului ”Protecția, conservarea și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei 

româno-ungare”, acronim ProNature finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020

178 08.07.2022

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al comunei Sântandrei, a unei 

părți din imobilul DJ 797 în scopul realizării obiectivului de investiții: ” Construcție pistă de biciclete în interiorul 

comunei Sântandrei (Sântandrei – Palota) în cadrul Proiectului Național de Redresare și Reziliență (apelul de 

proiecte PNRR/2022/C10, componenta C10 – Fondul local”.

177 08.07.2022
Privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

”Construire de Centre/platforme de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Județul Bihor”.

176 08.07.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Construire de Centre/platforme de 

colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Județul Bihor”-Faza SF

175 08.07.2022

Privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

”Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent investițiilor destinate Sistemului Integrat de 

Management al Deșeurilor din Județul Bihor”.

174 08.07.2022
Privind încheierea unui act adițional la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Drum expres Arad - Oradea”.

173 08.07.2022

Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: 

 „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin, jud. Bihor”

172 08.07.2022

Pentru actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: 

„Varianta ocolitoare a orașului Aleşd”, județul Bihor

171 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Traseu Regional Transilvania de Nord; 

Drumul Apuseni-DJ 764 A Beiuș-Stâna de Vale, DJ 108J – Stâna de Vale-Remeți”

170 08.07.2022

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ,,Reparații capitale și refaceri poduri pe 

DJ 792 A Leş- limită Județ Arad” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: ”Reabilitare 

DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115

169 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ,,Amenajare intersecție și lucrări de 

scurgere a apelor pe DJ 108 I, localitatea Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor”

168 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - 

Remeți, județul Bihor”

167 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ,,Modernizare DJ 797 A Bicaciu 

–Ianoșda, km 2+993 – 8+321,88; L=5,328.88 km,  judeţul Bihor”

166 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Podețe pe DJ 767 în comuna Vârciorog, 

județul Bihor”

165 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 764  

Beiuș – Roșia – Aștileu - Aleșd, Sector de la km 31+000 la km 64+655, L = 33,655 km, Județul Bihor "



164 08.07.2022

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ,,Reabilitare și modernizare DJ 767: 

DN76 (Sâmbăta) – Dobrești, sector de la km 0+040 la 9+332, și DJ 767C: DJ 767 (Dobrești) – Luncasprie – DJ 

764, sector de la km 0+000 la 11+672, Ltotală=20,964 km”

163 08.07.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:  “Înființare Parc Științific și Tehnologic 

Bihor”

162 30.06.2022
Privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea în vederea 

organizării în comun a unor acțiuni culturale în Municipiul Oradea

161 30.06.2022
Privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului 

Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

160 30.06.2022

Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliului Județean Bihor sub nr.11884/03.06.2022, 

respectiv sub nr.11930/06.06.22 împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.104 /28.04.2022 cu anexa nr.5 

constând în raportul de evaluare Seria E157/24.03.2022 Varianta revizuită martie 2022

159 30.06.2022
Privind însușirea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare în două loturi 

a acestuia, identificat sub nr. cadastral 60.616  înscris în C.F. 60.616 Sântandrei.

158 30.06.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului:  “Campus școlar pentru învățământ 

special din municipiul Oradea”

157 30.06.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “Reparaţii capitale sediul Consiliului 

Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35”.

156 30.06.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: “Drum Județean DJ 764 L (Centura Beiuș 

–Etapa a II –a) : Delani (DJ764) - Beiuș (DN76)”

155 30.06.2022 Privind majorarea capitalului social la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L

154 30.06.2022

Privind aprobarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare 

și stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație la Regia Autonomă 

Aeroportul Oradea.

153 30.06.2022 Privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome Aeroportul Oradea.

152 30.06.2022 Privind  aprobarea Monografiei Economico-Militare a Județului Bihor, Ediția 2020 – actualizată

151 30.06.2022

Privind cuprinderea în patrimoniul U.A.T. Județul Bihor a autospecialelor achiziționate de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Transilvania Nord” în cadrul proiectelor finanțate prin POR (programul operațional regional) 

”Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din 

Transilvania Nord” și aflate în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Crișana” al Județului Bihor.

150 30.06.2022

Privind modificarea și completarea anexei 10 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 297 din 29.11.2021 

privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al 

județului și la bugetul instituțiilor subordonate.

149 30.06.2022 Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC Pază și Protecție Bihor SRL.

148 30.06.2022 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2022 – rectificat.

147 10.06.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “ Centru de management, cercetare și 

educație ecologică în comuna Șinteu”

146 10.06.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Amenajare zonă de vizitare a 

biodiversității în comuna Bratca”.

145 10.06.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “ Centru de management, cercetare si 

educatie ecologică în comuna Vadu Crișului”

144 10.06.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “ Centru de management, cercetare si 

educatie ecologică în comuna Dobrești”

143 10.06,2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “ Centru de management, cercetare si 

educație ecologică în comuna Șuncuiuș”

142 10.06.2022
Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

141 10.06.2022
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 111 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Înființare Parc de Specializare Inteligentă în Aleșd”

140 10.06.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “Realizarea infrastructurii suport 

dedicată mediului de afaceri în Ștei”

139 10.06.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului: ”Inel rutier metropolitan Oradea”

138 31.05.2022
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Centrului pentru Arii 

Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor

137 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în coridorul lucrării de utilitate publică 

”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea, din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Nojorid în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor

136 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în coridorul lucrării de utilitate publică 

”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea, din domeniul public al U.A.T. – 

Municipiul Oradea în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor

135 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc

 în coridorul lucrării de utilitate publică ”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 

Oradea, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția 

Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Bihor, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor.



134 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – comuna Tileagd, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 55627 Tileagd, nr. cadastral 55627, 

în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

133 31.05.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ”Realizarea infrastructurii suport dedicată 

mediului de afaceri în Beiuș”

132 31.05.2022 Privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructură Metropolitană

131 31.05.2022
Privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și Asociația 

Salvatorilor Montani Bihor având ca obiect bunuri aflate în domeniul privat al Județului Bihor

130 31.05.2022

Privind aprobarea rezultatului final al procedurii de licitație deschisă organizată pentru constituirea unui drept de 

superficie asupra imobilului teren, situat în Municipiul Oradea, str. Ceyrat, nr. 4, Județ Bihor, identificat în C.F. nr. 

213065 – Oradea, nr. cadastral 213065, în suprafață de 8759 mp, în scopul realizării obiectivului de investiții 

”Campus școlar cu sistem internațional și național cu predare în limbi străine și limba română”

129 31.05.2022 Privind majorarea capitalului social la Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.

128 31.05.2022

Privind încheierea unui contract de asociere cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Grup în scopul 

accesării unei finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectului ”Construire de Centre/platforme de colectare a 

deșeurilor prin aport voluntar în Județul Bihor”

127 31.05.2022
Privind încheierea unui acord de asociere cu U.A.T. Municipiul Salonta în scopul realizării în comun a obiectivului 

de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 795 Salonta - Tinca”

126 31.05.2022

Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliul Județean Bihor sun nr. 9772/05.05.2022, nr. 

10009/09.05.2022 respectiv sub nr. 10010/09.05.2022 împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 

86/31.03.2022 cu anexa nr. 1 constând în Raportul de evaluare Seria E157/24.03.2022 varianta revizuită martie 

2022

125 31.05.2022 Privind stabilirea unor măsuri referitoare la activitatea Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor

124 31.05.2022
Privind aprobarea decontării costului lunar pentru acordarea serviciilor sociale prestate în favoarea beneficiarei 

SVM de către Asociația ”Speranța” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA din Constanța

123 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în culoarul extins al lucrării de utilitate publică 

”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”, din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Sântandrei,  în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor

122 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în culoarul extins al lucrării de utilitate publică 

”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”, din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Nojorid,  în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor

121 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în culoarul extins al lucrării de utilitate publică 

”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”, din domeniul public al U.A.T. – 

Municipiul Oradea, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor

120 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere a terenurilor care se regăsesc în culoarul extins al lucrării de utilitate publică 

”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”, din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Oșorhei,  în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor

119 31.05.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Tinca, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 26446 mp, înscris în CF nr. 57013 Tinca, nr. cadastral 57013, în 

scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

118 31.05.2022

Privind aprobarea modificării art.3 punctul 3.1 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 226/2020 privind 

reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și aprobarea Organigramei, a 

statelor de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

117 31.05.2022
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul Consultativ la Unitatea de 

Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet

116 31.05.2022
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în consiliul administrativ al Teatrului ”Szigligeti 

Színház”

115 31.05.2022 Privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 251 din 26.10.2021.

114 31.05.2022 Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021

113 31.05.2022 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2022 – rectificat

112 28.04.2022

Privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea raportului de evaluare pentru culoarul aferent 

DJ 767 J din cadrul lucrării de utilitate publică: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona 

Metropolitană Oradea”.

111 28.04.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Înființare Parc de Specializare Inteligentă în 

Aleșd”.

110 28.04.2022
Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Județul Bihor, Municipiul Oradea și Universitatea 

Oradea, în scopul realizării în comun a unui proiect de interes public.

109 28.04.2022
Privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Bihor și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

108 28.04.2022
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consorțiul Regional  al  Regiunii de Dezvoltare  

Nord – Vest.

107 28.04.2022
Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în scopul înființării comunității de voluntari la nivelul 

unităților de învățământ din Județul Bihor

106 28.04.2022

Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT GROUP în scopul organizării programului ”Luna curățeniei în Județul Bihor”



105 28.04.2022

Privind încheierea unui contract de asociere cu U.A.T. Comuna Paleu în scopul realizării în comun a unor etape 

aferente obiectivului de investiții ”Introducere rețele inteligente de gaze naturale în Zona Metropolitană Oradea – 

Etapa 1”

104 28.04.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.261 din 26 octombrie  2021 privind aprobarea 

culoarului de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna 

Sânmartin, jud. Bihor”.

103 28.04.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.144 din 30 iunie 2021 privind aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere, și însușirea raportului de evaluare pentru culoarul extins al lucrării de utilitate publică:„ 

Varianta ocolitoare Ștei (Beiuș) – Etapa I – Centura Beiuș”

102 28.04.2022

Privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea raportului de evaluare pentru lucrarea de 

utilitate publică: „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea – Lotul 3 – etapa II 

– DJ 767K”.

101 28.04.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: Reabilitare DJ 190 G – 

intersecție Almașu Mare – lim. Județ Sălaj, km 8+950 – km 12+350, L=3,4 km;

100 28.04.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: „Reparații pod peste Canalul 

colector pe DJ 797 A DN 79 – Homorog , județul Bihor”;

99 28.04.2022

Privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Consiliul 

Județean Bihor în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri 

nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru 

Investiții Europene

98 28.04.2022
Privind constatarea încheierii acordurilor-cadru de prestări servicii și a contractelor subsecvente ca urmare a 

finalizării procesului de contractare a unor servicii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor

97 28.04.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.241/29.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului 

privind întreținerea  pe timp de primăvară-toamnă și gospodărirea drumurilor publice la nivelul județului Bihor.

96 31.03.2022
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "ACTUALIZAREA PLANULUI DE 

AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN BIHOR"

95 31.03.2022

Privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile a proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul  "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REABILITAREA IMOBILELOR SPITALULUI 

DE PSIHIATRIE NUCET".

94 31.03.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “ Creșterea eficienței energetice și 

reabilitarea imobilelor Spitalului de psihiatrie Nucet – Faza DALI”

93 31.03.2022

Privind revocarea dreptului de administrare al D.G.A.S.P.C. Bihor, asupra imobilului situat în Oradea str. 

Rimanoczy Kalman nr. 40, aflat în proprietatea publică a Județului Bihor și constituirea dreptului de folosință 

gratuită asupra acestuia, în favoarea Asociației Româno-Germane Alsterdorf, care are încheiat cu D.G.A.S.P.C. 

Bihor contract de prestări servicii sociale

92 31.03.2022

Privind trecerea din domeniul public al UAT – Județul Bihor, în domeniul public al UAT – Municipiul Marghita, a 

construcțiilor situate în localitatea Marghita, Calea Republicii nr. 1, reprezentând autogară cu o suprafață construită 

desfășurată de 106 mp și copertină cu suprafața construită desfășurată de 275 mp, înscrise în CF nr. 104892 

Marghita, pe nr. cadastral 104982-C1 și nr. cadastral 104982-C2

91 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Popești, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a imobilelor înscrise în CF nr. 50274-C1-U6 Popești, CF 50247-C1-U7 Popești și CF 

50247-C1-U8 Popești, în care își desfășoară activitatea Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești

90 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Sânmartin, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 8737 mp, înscris în CF nr. 69938 Sânmartin, nr. cadastral 

69938, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar 

89 31.032022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Sântandrei, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5166 mp, înscris în CF nr. 8376 Sântandrei, nr. cadastral 8376, 

în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar 

88 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Ceica, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 4118 mp, înscris în CF nr. 51901 Ceica, nr. cadastral 51901, în 

scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar 

87 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Oșorhei, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 9650 mp, înscris în CF nr. 62862 Oșorhei, nr. cadastral 62862, 

în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar 

86 31.03.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 261 din 26 octombrie 2021 privind aprobarea 

culoarului de expropriere a lucrării de utilitate publică: 

„Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin, județul Bihor”

85 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Sânnicolau Român, în domeniul 

public al U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 54998 Sânnicolau Român, 

nr. cadastral 54998, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar 

84 31.03.2022
Privind actualizare indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:  “Înființare Parc Științific și Tehnologic 

Bihor”

83 31.03.2022

Privind aprobarea unor noi tarife pentru serviciile de furnizare apă, canalizare-epurare și canal pluvial, practicate de 

către Societatea Compania de Apă Oradea S.A. în aria de operare și mandatarea reprezentantului Consiliului 

Județean Bihor pentru a vota “pentru” aprobarea noilor tarife în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO



82 31.03.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 144 din 30 iunie 2021 privind: aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere, și însușirea raportului de evaluare, pentru culoarul extins al lucrării de utilitate publică: 

“Varianta ocolitoare Ștei (Beiuș) - Etapa I- Centura Beiuș”

81 31.03.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile 

județene în Zona Metropolitană Oradea - Lotul 3”

80 31.03.2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Pod provizoriu peste raul Crisul Negru, in 

localitatea Tinca, Comuna Tinca, Judetul Bihor”

79 31.03.2022
Privind aprobarea documentației de atribuire în scopul realizării obiectivului de investiții ”Campus școlar cu sistem 

internațional și național cu predare în limbi străine și limba română”

78 31.03.2022

Privind aprobarea încheierii unui acord de asociere  pentru realizarea obiectivelor de investiție ,,Execuție lucrări de 

lărgire de la două la patru benzi de circulație pe DN 19 (E671) între pozițiile km 5+985 – km 9+731’’ și  „Execuție 

lucrări de lărgire de la doua la patru benzi de circulație pe DN 79 (E671) intre pozițiile km 108+730 – km 110+300 

si amenajare sens giratoriu la poziția km 110+200” în scopul fluidizării traficului rutier pe drumurile județene din 

vecinătate

77 31.03.2022

Privind încheierea unui contract de asociere cu U.A.T. Comuna Mădăras în scopul realizării în comun a 

obiectivului de investiții ”Înființare distribuție gaze natural presiune medie în satele Homorog și Ianoșda, 

aparținătoare comunei Mădăras, Județ Bihor”

76 31.03.2022

Privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil și pentru o persoană majoră care 

beneficiază de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

75 31.03.2022
Privind aprobarea finanțării proiectului de investiții "Construcția și amenajarea parcului cu teatru de vară și havuz 

din strada Independenței, s. Băcioi, Mun. Chișinău,  Republica Moldova”

74 31.03.2022
Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul județului Bihor pe anul 2022 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

73 31.03.2022

Privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Crișana” al Județului Bihor având ca obiect bunuri aflate în domeniul privat al Județului Bihor

72 31.03.2022
Privind încheierea unui protocol de colaborare pentru implementarea unui proiect pilot de supraveghere a parcărilor 

situate pe drumurile naționale din Județul Bihor, în vederea menținerii curățeniei în Județul Bihor

71 31.03.2022 Privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor 2021-2027

70 31.03.2022
Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității 

de asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet

69 31.03.2022
Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității 

de Asistență Medico-Socială Popești

68 31.03.2022
Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale  

Filarmonicii de Stat Oradea

67 31.03.2022

Privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și  

modificarea Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Bihor

66 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Orașul Săcueni, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 56952 Săcueni, nr. cadastral 56952, 

în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

65 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Bratca, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 57275 Bratca, nr. cadastral 57275, în 

scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

64 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Orașul Valea lui Mihai, în domeniul public 

al U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5017 mp, înscris în CF nr. 53626 Valea lui Mihai, nr. 

cadastral 53626, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

63 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Vadu Crișului, în domeniul public 

al U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 52660 Vadu Crișului, nr. cadastral 

52660, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

62 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Tinca, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 57012 Tinca, nr. cadastral 57012, în 

scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

61 31.03.2022

Privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – Comuna Popești, în domeniul public al 

U.A.T. – Județul Bihor, a terenului în suprafață de 5000 mp, înscris în CF nr. 54670 Popești, nr. cadastral 54670, 

în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

60 31.03.2022
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor, în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru 

vânzarea prin procedura licitației, a bunurilor proprietatea Județului Bihor

59 31.03.2022

Privind trecerea unui imobilul – teren și construcție, identificat prin nr. cadastral 213121, în suprafață de 3.981 mp, 

situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, din domeniul public în domeniul privat al Județului 

Bihor, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului Județului Bihor

58 31.03.2022

Privind însușirea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare în patru loturi 

a terenului identificat prin nr. cadastral 192236 înscris în CF nr. 192236 Oradea, situat în municipiul Oradea str. 

Armatei Române nr. 1/A, proprietate publică a județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului 

Județului Bihor

57 31.03.2022 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Pază și Protecție Bihor S.R.L., pe anul 2022

56 31.03.2022 Privind aprobarea bugetului RA Aeroportul Oradea pe anul 2022



55 31.03.2022
Privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumei de 32.994 mii lei reprezentând fond la dispoziția 

Consiliului județean

54 31.03.2022 Privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Bihor

53 31.03.2022 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2022 – rectificat

52 28.02.2022

Privind trecerea imobilului – teren identificat prin nr. cadastral 213065, în suprafață de 8.759 mp, situat în 

municipiul Oradea, str. Ceyrat nr. 4, din domeniul public în domeniul privat al Județului Bihor, în scopul 

gestionării eficiente a patrimoniului Județului Bihor

51 28.02.2022
Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii 

Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor.

50 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Oșorhei în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

49 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Ceica în scopul realizării unui 

Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

48 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Tinca în scopul realizării unui 

Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

47 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Sântandrei în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

46 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Oraș Valea lui Mihai în scopul 

realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

45 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Oraș Săcueni în scopul realizării unui 

Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

44 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Sânicolau Român în scopul 

realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

43 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Sânmartin în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

42 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Popești în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

41 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Bratca în scopul realizării unui 

Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

40 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Vadu Crișului în scopul 

realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

39 28.02.2022
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Comuna Tileagd în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar.

38 28.02.2022

Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliul Județean Bihor sub nr. 3651/18.02.2022, 

respectiv sub nr. 3930/23.02.2022 împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 4/12.01.2022 cu anexa nr. 1 

constând în Raportul de evaluare seria E157/06.01.2022 varianta revizuită ianuarie 2022

37 28.02.2022

Privind aprobarea acordurilor de parteneriat încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bihor, în vederea acordării de terapii de recuperare în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii 

cu Dizabilități Oradea cu Unitățile Administrativ Teritoriale Popești, Bratca și Lunca pentru anul 2022

36 28.02.2022 Privind aprobarea externalizării unor servicii sociale oferite în prezent de D.G.A.S.P.C. Bihor

35 28.02.2022
Privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Bihor din România și Comuna Băcioi, Sectorul 

Botanica, Municipiului Chișinău din Republica Moldova.

34 28.02.2022 Privind aprobarea unor măsuri de asigurare a managementului Societății AIR ORADEA S.A

33 28.02.2022
Privind aprobarea încheierii contractului de transfer active cu Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A., ca urmare a 

lichidării societății prin divizare.

32 28.02.2022

Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – situat în localitatea Șuncuiuș, str. Aleea Traian 

Vuia nr.442/A, parter, înscris în CF nr.50423-C2- U1 Șuncuiș, nr. cadastral 50423 – C2 – U1, proprietatea privată 

a Județului Bihor

31 28.02.2022
Privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către R.A. Aeroportul Oradea a unor spații, aflate în 

proprietatea județului Bihor și în administrarea R.A. Aeroportul Oradea.

30 28.02.2022

Privind însușirea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare în două loturi 

a terenului identificat prin nr. cadastral 201905 înscris în CF nr. 201905 Oradea, situat în municipiul Oradea str. 

Ceyrat nr. 4, proprietate publică a județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului Județului Bihor

29 28.02.2022
Privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de 

Evidentă a Persoanelor a Județului Bihor.

28 28.02.2022

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Comisiile de evaluare a probei de interviu din 

cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de învățământ special de la 

nivelul județului Bihor, sesiunea 2022

27 28.02.2022 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2022 – rectificat

26 08.02.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “Reparaţii capitale la sediul 

Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35”

25 08.02.2022
Privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare în scopul dezvoltării infrastructurii și serviciilor de transport 

în Județul Bihor

24 08.02.2022 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2022



23 26.01.2022

Privind aprobarea Statului de funcții al structurilor organizatorice din subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Bihor, precum și modificarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean 

nr.226/2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și aprobarea 

Organigramei, a Statelor de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

22 26.01.2022
Privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Crișana” al Județului Bihor a unor 

bunuri aflate în domeniul privat al Județului Bihor 

21 26.01.2022

Pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Bihor și SC Administrația 

Domeniului Public SA Oradea privind gestionarea animalelor aflate în situație de pericol de pe teritoriul 

administrativ al Județului Bihor

20 26.01.2022

Privind revocarea dreptului de administrare al D.G.A.S.P.C. Bihor asupra imobilului teren în suprafață de 1.439 mp 

aparținând domeniului public al județului Bihor situat în localitatea Râpa nt. 35, comuna Tinca din județul Bihor, 

identificat prin nr. topo 1882/56 Râpa, C.F. nr. 51715 Tinca, și constituirea dreptului de folosință gratuită asupra 

acestuia în favoarea Asociației Căminul ”Casa Matei” care are încheiat cu D.G.A.S.P.C. Bihor contracte de 

furnizare servicii sociale

19 26.01.2022

Privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT GROUP” a unui 

spațiu pentru desfășurarea activității specifice asociației, în corpul de clădire C3, înscris în CF nr. 192236 Oradea, 

nr. cadastral 192236 – C3, situat în Oradea str. Armatei Române nr. 1/A

18 26.01.2022

Privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 260 din 26 octombrie 2021 privind 

trecerea corpului de clădire C3, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1A, înscris în CF nr. 192236 

Oradea, nr. cadastral 192236 – C3, din domeniul public în domeniul privat al județului Bihor, în scopul gestionării 

eficiente a patrimoniului județului Bihor

17 26.01.2022

Privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Orașul Aleșd – 

Consiliul Local Aleșd având ca obiect mijlocul fix – autoutilitară, pentru prestarea serviciului public local 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în județul Bihor

16 26.01.2022
Privind aprobarea încheierii Acordului pentru realizarea obiectivului : ”Creșterea accesibilității pe drumurile 

județene în zona Metropolitană Oradea – Lotul 3”

15 26.01.2022
Privind implementarea sistemului de management flotă auto utilizat de Consiliul Județean Bihor la instituțiile 

subordonate și intreprinderile publice la care Consiliul Județean Bihor are calitatea de autoritate tutelară

14 26.01.2022
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație al Bibliotecii 

Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor

13 26.01.2022
Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din Județul Bihor pentru anul școlar 2022-2023

12 26.01.2022
Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 15 din 28.01.2020 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei

11 26.01.2022
Privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. și din cota 

de 14% din impozitul pe venit, estimată pentru perioada 2023-2025

10 12.01.2022
Privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică: “Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea”

9 12.01.2022 Privind constatarea încetării şi vacantarea unui mandat de consilier judeţean.

8 12.01.2022
Privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor  în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de 

administrație la Regia autonomă ”Aeroportul Oradea”.

7 12.01.2022
Privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere autentificat notarial sub încheierea de 

autentificare nr. 1377 din 30.08.2021 de către notar public Geambașu Diana.

6 12.01.2022
Privind aprobarea încheierii unui act adițional la actul de constituire a unui drept de superficie autentificat notarial 

sub încheierea de autentificare nr. 1374 din 30.08.2021 de către notar public Geambașu Diana

5 12.01.2022
Privind însușirea raportului de evaluare pentru culoarul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Varianta 

ocolitoare a orașului  Aleşd”, judeţul Bihor

4 12.01.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 261 din 26 octombrie 2021 privind aprobarea 

culoarului de expropriere a lucrării de utilitate publică: 

„Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin, județul Bihor”

3 12.01.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 144 din 30 iunie 2021 privind: aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere, și însușirea raportului de evaluare, pentru culoarul extins al lucrării de utilitate publică: 

“Varianta ocolitoare Ștei (Beiuș) - Etapa I- Centura Beiuș”

2 12.01.2022 Privind clasificarea unor drumuri județene din Zona Biharia – Paleu, Județul Bihor

1 12.01.2022
Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 

2021








