
Nr.crt Nr. și data înregistrării Conținutul pe scurt al dispoziției

518 31.12.2020
Privind aprobarea regulamentului privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care U.A.T. Județul 
Bihor are calitatea de acționar/asociat unic ori majoritar sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

517 31.12.2020
Privind aprobarea regulamentului pentru o bună gestionare și urmărire a resurselor financiare și umane a instituțiilor publice 
subordonate Consiliului Județean Bihor și/sau finanțate de Consiliul Județean Bihor.

516 30.12.2020 Privind încetarea Contractului de management nr. 245/23.12.2019 al domnului Szucs Laszlo
515 30.12.2020 Privind încetarea Contractului de management nr. 141/01.08.2017 al domnului Moldovan Ioan

514 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Nisioi Nicolai Vasile prin eliberare din funcția publică de referent de 
specialitate, clasa II, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

513 30.12.2020
Privind constatarea prelungirii suspendării raportului de serviciu, la inițiativa funcționarului public, al domnului Papp Victor 
Cristian, manager public în cadrul Consiliului Județean Bihor

512 30.12.2020
Privind numirea doamnei Bulzan Monica în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului 
financiar contabil

511 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Bulzan Monica prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

510 30.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 7/01.12.2008 al domnului Văcaru Alexandru
509 30.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 166/30.08.2017 al doamnei Radu Amalia Melinda
508 30.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 30/19.01.2017 al doamnei Mateiu Daniela Georgeta

507 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Oneț Dorina Viorica prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

506 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Szilagyi Carmen Janina prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

505 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Molnar Iuliana Erica prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

504 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Baghină Daniela Gabriela prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa 
I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

503 30.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Balint Delia Florica prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

502 29.12.2020
Privind transferul în interesul serviciului a domnului Silaghi Radu Călin, șofer I, la Serviciul administrativ – aprovizionare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

501 29.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 9/12.10.2009 al doamnei Fandly Monika Agnes

500 29.12.2020
Privind numirea doamnei Avram Adriana Ileana în funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului achiziții publice

499 29.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Avram Adriana Ileana prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
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498 28.12.2020
Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Lupuț Lavinia Adriana, auditor, clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

497 28.12.2020

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vîrtop Gabriel, având funcția publică de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior, Serviciul disciplina în construcții și autorizații de construire – Direcția Arhitect Șef din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a comunicării deciziei de pensie anticipată parțial 

496 23.12.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

495 22.12.2020

Privind desemnarea persoanei responsabile cu întocmirea și semnarea fișelor de post pentru funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor pentru care Președintele Consiliului Județean Bihor are calitatea de 
evaluator

494 22.12.2020
Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ”Reparații – Zid de sprijin – Valea Peșterii – Meziad pe DJ 
764C” și ”Reparații podeț Remetea și zid de sprijin la Petreasa pe DJ 764”

493 21.12.2020

Privind delegarea atribuțiilor funcției publice specifice de conducere vacante de Arhitect Șef al Direcției arhitect șef doamnei Filip 
Ioana Mirabela șef birou gradul II al Biroului Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Bihor.

492 21.12.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Bora Emilia - Lidia

491 21.12.2020

Privind împuternicirea managerului de caz Moldovan Aurelia – Rodica în vederea însoțirii copilului Șipoș Roxana – Mihaela și 
semnarea actelor necesare evaluării complexe, încadrării în grad de handicap precum și cele referitoare la orientarea școlară și 
programul educațional al minorei

490 21.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 39/28.09.2018 al doamnei Olar Andreea

489 18.12.2020

Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în vederea 
departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz au optat/optează pentru funcția publică de execuție vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabil – Direcția generală economică din lista 
funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin (1) lit.c), alin. (7)-(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, organizat de Consiliul Județean Bihor

488 18.12.2020 Privind delegarea atribuției de acordare a vizei ”Bun de plată” în cadrul Consiliului Județean Bihor

487 18.12.2020
Privind desemnarea persoanelor care vor acorda viza de ”realitate, regularitate și legalitate” pe proiectele de cheltuieli bugetare 
inițiate în cadrul compartimentelor de specialitate a Consiliului Județean Bihor și pe documentele justificative aferente

486 18.12.2020
Privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Bihor domnului Gal Călin Grațian, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Bihor, în data de 18.12.2020

485 18.12.2020

Privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului: ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), 
regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură (3D)” SMIS 143478, aferentă obiectivului ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”

484 18.12.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Toda Ionela Corina, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare – Direcția generală economică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

483 18.12.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

482 17.12.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Bulzan Florica Cornelia, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul monitorizarea instituțiilor subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în 
interesul serviciului.



481 16.12.2020 Privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului: ”Varianta ocolitoare a municipiului Beiuș”
480 16.12.2020 Privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului: ”Varianta ocolitoare oraș Aleșd”
479 14.12.2020 Privind incetarea Contractului individual de muncă nr. 49/15.12.2006 al doamnei Szelecki Zsuzsanna
478 14.12.2020 Privind incetarea Contractului individual de muncă nr. 164/22.06.2017 al domnului Banes Mihai
477 14.12.2020 Privind incetarea Contractului individual de muncă nr. 160/29.11.2016 al doamnei Marina Alexandra Teodora
476 14.12.2020 Privind incetarea Contractului individual de muncă nr. 15/15.07.2003 al domnului Olcean Gheorghe
475 14.12.2020 Privind incetarea Contractului individual de muncă nr. 168/03.04.2018 al doamnei Romocian Iuliana 

474 11.12.2020
Privind transferul la cerere a domnului Pop Adrian Alexandru, șofer I, la Serviciul administrativ – aprovizionare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

473 11.12.2020
Privind numirea doamnei Chelărescu – Joca Maria Cristina în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice

472 11.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Chelărescu Joca Maria Cristina prin eliberare din funcția publică de șef 
serviciu al Serviciului achiziții publice

471 11.12.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Boldizsar Melania Erika, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul disciplină în construcții și autorizații de construire – Direcția arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

470 11.12.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția serviciilor privind 
”Realizare ghid pentru dezvoltare și cooperare instituțională” și ”Realizare ghid pentru dezvoltarea cooperărilor internaționale” în 
cadrul proiectului ”Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor” 
acronim OPD Bihor, SIPOCA 678

469 10.12.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numitul Covaci Mircea-Florin

468 09.12.2020
Privind numirea domnului Bimbo Vasile în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului disciplina în construcții și autorizații de construire

467 09.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bimbo Vasile prin eliberarea din funcția publică de șef serviciu al Serviciului 
disciplină în construcții și autorizații de construire

466 09.12.2020
Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al Direcției Arhitect șef de 
către domnul Bimbo Vasile

465 09.12.2020
Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ”Deviere rețele medie tensiune DJ 767 Dobrești-Vârciorog, sector 
de la km 10+940 la km 27+500, L=16,560 km

464 09.12.2020
Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Porge Florinda Iulia, auditor, clasa I, grad profesional principal la 
Compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer in interesul 

463 09.12.2020
Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 441/04.12.2020 privind încetarea Contractului 
individual de muncă nr.15/15.07.2003 al domnului Șandru Teodor 

462 08.12.2020
Privind revocarea Dispoziției nr. 390/03.12.2020 privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 39/28.09.2018 al doamnei 
Olar Andreea

461 08.12.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț și a prenumelui pentru numitul Crainic Norbert
460 08.12.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor



459 07.12.2020

Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în vederea 
departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier 
achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul achiziții publice – Direcția generală economică din lista 
funcțiilor publice puse la dispoziție conform art 519 alin.(1) lit.c), alin.(7)-(8) din OUG nr. 57/2019 prevăzut la art. 518 alin. (3) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat de Consiliul Județean 
Bihor

458 07.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 161/12.01.2017 al doamnei Forro Eniko

457 04.12.2020
Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de testare pentru funcția de natură 
contractuală din cadrul Compartimentului administrativ a Consiliului Județean Bihor

456 04.12.2020
Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numitul Edu Viorel – Vasile și schimbarea pe 
cale administrativă a numelui de familie pentru minorii Edu Alexandra – Maria și Edu Cristian-Andrei

455 04.12.2020
Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Reparații curente la rețelele de distribuție a energiei 
termice din sediul Consiliului Județean Bihor, corp B, din municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5”.

454 04.12.2020
Privind numirea domnului Zlibuț Dimitrie Victor în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului patrimoniu

453 04.12.2020
Privind numirea domnului Cismaș Aurelian Petru în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului patrimoniu

452 04.12.2020
Privind numirea doamnei Toderici Anca Maria în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului patrimoniu

451 04.12.2020
Privind numirea doamnei Blaj Amalia Sabina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului financiar contabil

450 04.12.2020
Privind numirea doamnei Borsos Beata în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Serviciului financiar contabil

449 04.12.2020
Privind numirea doamnei Olcian Anca în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului instituții subordonate

448 04.12.2020
Privind numirea doamnei Jurca Roxana Catalina în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului juridic

447 04.12.2020
Privind numirea doamnei Câmpan Daniela Monica în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului juridic

446 04.12.2020
Privind numirea doamnei Bente Florina Maria în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului coordonarea consiliilor locale derulare programe și ajutoare

445 04.12.2020
Privind numirea doamnei Vitalyos Tunde în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Serviciului financiar contabil

444 04.12.2020
Privind numirea doamnei Maier Daniela Ana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului financiar contabil

443 04.12.2020
Privind numirea doamnei Szabo Agnes Judit în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului financiar contabil

442 04.12.2020
Privind numirea doamnei Ivănescu Carmen Alina în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului financiar contabil

441 04.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 15/15.07.2003 al domnului Șandru Teodor



440 04.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Bubui Raluca Ioana, consilier I superior în cadrul Serviciului financiar contabil 
– Direcția generală economică

439 04.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 162/12.01.2017 al doamnei Biro Emese Edina
438 04.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 137/22.04.2015 al domnului Danci Petru
437 04.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 31/01.03.2005 al domnului Balog Ferencz

436 03.12.2020
Privind numirea domnului Goina Nicolae Vasile în funcția publică de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului informatică, Gis

435 03.12.2020
Privind numirea doamnei Sîrbu Marilena în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

434 03.12.2020
Privind numirea doamnei Jurje Maria în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

433 03.12.2020
Privind numirea domnului Moldovan Cristian Marius în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

432 03.12.2020
Privind numirea domnului Mușet Cosmin Vasile în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

431 03.12.2020
Privind numirea doamnei Topan Eva Maria în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

430 03.12.2020
Privind numirea domnului Aszalos Adrian Tibor în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului relații cu publicul

429 03.12.2020
Privind numirea domnului Dan Flavius în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului relații cu publicul

428 03.12.2020
Privind numirea doamnei Florea Marilena Cornelia în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului relații cu publicul

427 03.12.2020
Privind numirea domnului Cârje Adrian Vasile în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului relații cu publicul

426 03.12.2020
Privind numirea domnului Popa Cristian Mihai în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului disciplină în construcții și autorizații de construire

425 03.12.2020
Privind numirea domnului Indrieș Marius Călin în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului disciplină în construcții și autorizații de construire

424 03.12.2020
Privind numirea doamnei Mihăieș Mărioara Afrodita în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului disciplină în construcții și autorizații de construire

423 03.12.2020 Privind numirea domnului Palcu Mihai în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului investiții
422 03.12.2020 Privind numirea domnului Cheșeli Filip în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției tehnice

421 03.12.2020
Privind numirea doamnei Petrica Georgeta Teodora în funcția publică de execuție de referent de specialitate, clasa II, grad 
profesional superior din cadrul Biroului investiții

420 03.12.2020
Privind numirea domnului Oneț Dorel în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Biroului investiții

419 03.12.2020
Privind numirea domnului Eleneș Gheorghe Dan în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului investiții

418 03.12.2020
Privind numirea domnului Ilea Sorin în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Biroului investiții



417 03.12.2020
Privind numirea doamnei Ardelean Aurelia Liana în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului fonduri europene

416 03.12.2020
Privind numirea doamnei Dumiter Aurelia Florina în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului fonduri europene

415 03.12.2020
Privind numirea domnului Fătușan Paul Gheorghe în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului mediu și monitorizare servicii de utilități publice

414 03.12.2020
Privind numirea doamnei Benedek Gabriela în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului investiții

413 03.12.2020
Privind numirea doamnei Timiș Ioana Mihaela în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului investiții

412 03.12.2020
Privind numirea doamnei Tătar Roxana Alina în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului resurse umane

411 03.12.2020
Privind numirea doamnei Mateaș Sanda în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului resurse umane

410 03.12.2020
Privind numirea doamnei Cociuba Ana Laura în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Compartimentului achiziții publice

409 03.12.2020
Privind numirea doamnei Lazăr Medana Mădălina în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului achiziții publice

408 03.12.2020
Privind numirea doamnei Crișan-Romocian Iulia Ștefania în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului achiziții publice

407 03.12.2020 Privind numirea doamnei Bogdan Sanda în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului drumuri județene

406 03.12.2020
Privind numirea doamnei Platona Denisa Corina în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului drumuri județene

405 03.12.2020
Privind numirea domnului Baba Dumitru Ioan în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului drumuri județene

404 03.12.2020
Privind numirea doamnei Cozub Mirela Teodora în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului drumuri județene

403 03.12.2020
Privind numirea doamnei Filip Ioana Mirabela în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului urbanism și amenajarea 
teritoriului

402 03.12.2020
Privind numirea doamnei Roșan Mihaela Simona în funcția publică de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Compartimentului juridic

401 03.12.2020
Privind numirea domnului Delorean Ion Iulius în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului fonduri europene

400 03.12.2020
Privind numirea domnului Gaje Vlad Mihai în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului transport

399 03.12.2020
Privind numirea doamnei Baș Teodora în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului patrimoniu

398 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Roșan Mihaela  Simona prin eliberare din funcția publică de șef serviciu al 
Serviciului juridic contencios

397 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Delorean Ion Iulius prin eliberare din funcția publică de șef birou al Biroului 
de proiecte, UIP



396 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Gaje Vlad Mihai prin eliberare din funcția publică de șef serviciu al 
Serviciului transport

395 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Baș Teodora prin eliberare din funcția publică de șef serviciu al Serviciului de 
administrare a patrimoniului

394 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Simonka Ildiko Ibolya prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului

393 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Mașcaș Ciprian Florin prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul Biroului arii protejate

392 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Secară Andrada prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Biroului autoritatea județeană de transport

391 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 28/21.11.2016 al doamnei Vereș Diana Claudia
390 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 39/28.09.2018 al doamnei Olar Andreea
389 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 154/24.06.2016 al domnului Popa Sebastian
388 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 108/29.10.2020 al doamnei Perecz Hajnal Adel
387 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 42/25.10.2005 al domnului Vajda Laslo
386 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 17/01.07.2004 al domnului Dascălu Mihai
385 03.12.2020 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 172/01.07.2019 al domnului Erdei Sebastian Cătălin

384 03.12.2020
Privind numirea doamnei Negru Marioara în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului resurse umane

383 03.12.2020
Privind numirea domnului Németh Iános în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului transport

382 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Negru Marioara prin eliberare din funcția publică de șef birou al Biroului 
Resurse Umane

381 03.12.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Németh Iános prin eliberare din funcția publică de șef birou al Biroului 
autoritatea județeană de transport

380 03.12.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Vențel Eduard - Raul
379 03.12.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru minora Vențel Vanesa-Daria-Salomea

378 02.12.2020
Privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Bihor domnului Gal Călin Grațian, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Bihor, în data de 02.12.2020

377 27.11.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor.

376 27.11.2020
Privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare a funcției publice de conducere temporar vacantă de director general, gradul 
II al Direcției generale economice de către domnul Onița Lucian Cristian

375 27.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Bara Florentina-Ramona

374 27.11.2020
Privind constituirea la nivelul Consiliului Județean Bihor a ”Comandamentului pentru menținerea viabilității drumurilor județene 
pe timpul iernii, pentru sezonul de iarnă 2020-2021”

373 27.11.2020
Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Taussig Laszlo, consilier juridic I, superior în cadrul Serviciului achiziții 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în interesul serviciului.

372 27.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Gaje Monika, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul achiziții publice – Direcția generală economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin 
transfer la cerere.



371 27.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Cmeciu Ioan Cristian, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul juridic contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere.

370 27.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Derecichei Mioara Lăcrimioara, consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul juridic contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere.

369 27.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Nemeth-Rais Gyula, consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul 
autoritatea județeană de transport – Serviciul transport – Direcția generală Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere.

368 27.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Rittinger Iosif Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul monitorizarea instituțiilor subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la 
cerere.

367 26.11.2020

Privind modificarea art. 10 al dispoziției nr. 353/17.11.2020 privind constituirea comisiilor de examen și a comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor pentru examenul prevăzut la art. 518 alin. (3) din oug nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, organizat de Consiliul Județean Bihor

366 26.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Mihuța Daniela - Maria

365 26.11.2020

Privind modificarea art. 10 al dispoziției nr. 353/17.11.2020 privind constituirea comisiilor de examen și a comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor pentru examenul prevăzut la art. 518 alin. (3) din oug nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, organizat de Consiliul Județean Bihor

364 24.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Wagner Izabela - Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul monitorizare instituții subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în 
interesul serviciului

363 24.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Szallos Nandor, șef serviciu al Serviciului monitorizare instituții 
subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în interesul serviciului

362 20.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Tökölyi Bernadett

361 20.11.2020
Privind numirea doamnei Firezar Bianca – Teodora pe perioadă determinată în funcția contractuală de consilier la Compartimentul 
cabinetul președintelui

360 20.11.2020
Privind constituirea grupului de lucru pentru achiziționarea în comun a serviciilor de actualizare Studiu de Fezabilitate aferent 
obiectivului de investiții „Drum expres Oradea - Arad”

359 20.11.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția serviciului de proiectare 
(faza P.T.+D.E. Consultanta (asist. teh.) pe durata exec. lucrărilor) și a execuției de lucrări pentru obiectivul: ,,Modernizare DJ 
767 B din DN76 -  Tășad –Copăcel – Serghiș – DJ 767, km 0+000 – 19+779, L = 19,779 km, judeţul Bihor – Lucrări de protecție 
drum”

358 20.11.2020
Privind transferul la cerere a domnului Bocșe Alexandru Ioan, consilier, gradul I la Serviciul monitorizarea instituțiilor 
subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

357 20.11.2020
Privind transferul la cerere a domnului Șora Ionuț Raul, consilier, gradul I la Serviciul Centrul Național de informare și promovare 
turistică Bihor – din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

356 19.11.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor



355 18.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Scridon Cosmin Emanuel, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Biroul Arii Protejate – Serviciul de proiecte și arii protejate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, 
prin transfer în interesul serviciului

354 18.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Haragoș Paul - Andrei

353 17.11.2020

Privind constituirea comisiilor de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul prevăzut la art. 518 alin.(3) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat de Consiliul Județean 
Bihor

352 16.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Popescu Tudor

351 13.11.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nagy Marta, consilier, clasa I, grad profes10ional principal la Serviciul 
urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în interesul 
serviciului

350 11.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Farkas Judit

349 11.11.2020
Privind procedura de organizare și desfășurare examenului prevăzut la art.518 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

348 11.11.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor
347 10.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Bodnar Monica - Ancuța

346 09.11.2020
Privind desemnarea d-lui Mălan Mircea, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor să reprezinte județul Bihor în Adunarea 
Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Group

345 09.11.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor
344 05.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Lucaciu Ștefan – Mihail 
343 05.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Nica Joshua - Lucas

342 05.11.2020
Privind încetarea Contractului Individual de muncă nr. 32/19.01.2017 a doamnei Mihoc Emese, consilier gradul II din cadrul 
Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor, prin transfer în interesul serviciului

341 05.11.2020

Privind modificarea Dispoziției nr. 296din 16.10.2020 a Președintelui Consiliului Județean Bihor privind numirea comisiei de 
verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra terenurilor situate în localitatea Bulz, județul Bihor, afectate de 
coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiții: "Construirea pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, 
jud. Bihor"

340 04.11.2020
Privind constituirea comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a 
bunurilor din domeniul public și privat al  Județului Bihor în anul 2020

339 04.11.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția execuției de lucrări pentru 
obiectivul: “Lucrări suplimentare - Reabilitare fațade, schimbare acoperiș, reparații tâmplărie, Oradea str. Moscovei nr. 5 –Etapa 
I”

338 03.11.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Suru Roxana - Ana

337 03.11.2020
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Romocea Doina, consilier achiziții publice I superior în cadrul Serviciului 
achiziții publice – Direcția generală economică a Consiliului Județean Bihor

336 03.11.2020 Privind încuviințarea efectuării de investigații medicale (RMN) pentru minora, Rostas Gabriela - Paula

335 03.11.2020

Privind delegarea către domnul Mălan Mircea, Vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor a exercitării atribuțiilor Președintelui 
Consiliului Județean Bihor privind emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire / desființare, individualizarea 
sancțiunii amenzii contravenționale în cazul contravențiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) – g), l) și n) din Legea nr. 50/1991, 
aprobarea avizelor de oportunitate, precum și pentru semnarea unor înscrisuri eliberare de Direcția Arhitect Șef a Consiliului 
Județean Bihor



334 02.11.2020
Privind delegarea vicepreședinților Consiliului Județean Bihor și secretarului general al județului să îndeplinească unele atribuții 
ale președintelui Consiliului Județean Bihor

333 02.11.2020
Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Butiri Laura Adriana, consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în interesul serviciului

332 30.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Tóth-Budai Gyöngyi-Ildiko

331 30.10.2020
Privind suspendarea aplicării art.1 alin.(2) al Dispoziției nr. 306/20.10.2020, Dispoziției nr. 307/20.10.2020 și Dispoziției nr. 
308/20.10.2020 

330 30.10.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Cociuba Cornelia, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul mediu – Direcția generală tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer 
la cerere

329 30.10.2020
Privind numirea doamnei Balaj Alina – Maria pe perioadă determinată în funcția contractuală de consilier la Compartimentul 
cabinetul președintelui

328 30.10.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Codrean Daniel Vasile, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 
la Serviciul de administrare a patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în 
interesul serviciului

327 30.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Ban Grațiela-Mariana

326 30.10.2020
Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 501/05.03.2013 privind componența Structurii de securitate pentru protecția 
informaților clasificate constituită la nivelul Consiliului Județean Bihor

325 29.10.2020
Privind delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Bihor exercitate în procesul execuției bugetare a veniturilor 
și cheltuielilor Județului Bihor

324 28.10.2020 Privind desemnarea nominală a 3 reprezentanți din cadrul comunității ca membri ai Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică
323 28.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după căsătorie pentru numita Târtea Silvia - Simina

322 27.10.2020
Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de director general adjunct al 
Direcției generale tehnice de către domnul Palcu Mihai

321 27.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după căsătorie pentru numita Zsurkó Melinda-Éva
320 27.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Fechete David - Denis
319 27.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Gogâltan Nicolae-Camil-Eugen
318 27.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numitul Varga Daniel - Florian

317 26.10.2020
Privind încetarea mutării temporare a doamnei Wagner Izabella-Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului relații cu consilierii al Consiliului Județean Bihor și abrogarea art. 1 al Dispoziției nr. 284/05.10.2020

316 22.10.2020
Privind privind numirea doamnei Faur Nicoleta – Anica pe perioadă determinată în funcția contractuală de consilier la 
Compartimentul cabinet vicepreședinte

315 22.10.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 
314 21.10.2020 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Ban Ionuț Andrei
313 21.10.2020 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Lantoș Tiberiu-Sebastian

312 21.10.2020

Privind desemnarea domnului Mălan Mircea, Vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor să exercite primul atribuțiile 
președintelui Consiliului Județean Bihor în perioada concediilor acordate potrivit legii, respectiv a delegării președintelui 
consiliului județean în interesul autorității

311 21.10.2020
Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de șef serviciu al Serviciului 
relații publice și relații externe, de către domnul Delorean Ion-Iulius și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior



310 20.10.2020
Privind numirea domnului Laslău Alexandru-Alin pe perioadă determinată în funcția contractuală de consilier la Compartimentul 
cabinet președinte

309 20.10.2020
Privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor către vicepreședinții 
Consiliului Județean Bihor

308 20.10.2020 Privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază domnul Gal Călin - Grațian, începând cu data de 20.10.2020.
307 20.10.2020 Privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază domnul Mălan Mircea, începând cu data de 20.10.2020.
306 20.10.2020 Privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază domnul Bolojan Ilie-Gavril, începând cu data de 20.10.2020.
305 19.10.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor în şedintă extraordinară de îndată
304 19.10.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor în şedintă extraordinară de îndată
303 19.10.2020 Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 170/04.09.2018 al d-lui Borsi Balázs
302 19.10.2020 Privind încetarea contractului de management nr. 144 din 31.08.2016 prin eliberarea din funție a domnului Szabo Jozsef
301 19.10.2020 Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 174/10.01.2020 al d-nei Ardelean Adriana
300 19.10.2020 Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 155/07.07.2016 al d-lui Králik Lóránd - István
299 19.10.2020 Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 175/05.03.2020 al d-nei Praja Carmen - Amalia
298 19.10.2020 Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 156/08.07.2016 al d-lui Simon Ioan - Adrian

297 16.10.2020
Privind exprimarea acordului în vederea participării fizice sau online, după caz, a minorului Rostaș Sorin – Giani la cursurile 
școlare de la CSEI Cristal (GPP 20, grupa mare C)

296 16.10.2020

Privind numirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra terenurilor situate în localitatea Bulz, 
judeţul Bihor, afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiţii: "Construire pod peste râul Crişul 
Repede în localitatea Bulz jud. Bihor".

295 16.10.2020

Privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor: "întreţinere curentă pe timp de vară şi reparaţii periodice pe 
reţeaua de drumuri judeţene modernizate - plombări, covoare asfaltice, tratamente bituminoase, împietruiri acostamente, burduşiri, 
drumuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Bihor, în perioada 2019-2020"- pe 3 zone, executate în baza contractelor nr. 
160 / 21.08.2019 - zona Beiuş, nr. 177 / 25.09.2019 - zona Oradea, nr. 168 / 28.08.2019 - zona Tinca

294 16.10.2020

Privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Bulz, judeţul Bihor, care fac parte din coridorul de expropriere pentru 
realizarea obiectivului de investiţii: "Construire pod peste râul Crişul Repede în localitatea Bulz jud. Bihor".

293 15.10.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică având ca obiect Achiziţia serviciului de proiectare 
(faza P.T.+D.E) şi a execuţiei de lucrări pentru obiectivul: „Amenajare intersecţie şi lucrări de scurgere a apelor pe DJ 108 I, 
localitatea Telechiu, comuna Ţeţchea, judeţul Bihor"

292 15.10.2020
Privind constatarea suspendării raportului de serviciu, la iniţiativa funcţionarului public, al domnului Papp Victor Cristian, 
manager public în cadrul Consiliului Judeţean Bihor

291 14.10.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul: "Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou 
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, strada Armatei Române nr. l/A, judeţul Bihor"

290 14.10.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul: "Reparaţii la acoperiş sediu nou Muzeul Ţării 
Crişurilor Oradea, judeţul Bihor"

289 09.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita PĂLICI CORINA

288 09.10.2020
Privind numirea doamnei Simoc Felicia pe perioadă nedeterminată în funcţia contractuală de îngrijitor în cadrul Serviciul 
administrativ-aprovizionare - Direcţia generală economică al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor

287 08.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna BOZSANYI ILDIGO-ECATERINA
286 08.10.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru domnul PINDEAC MARIUS-IAROSLAV



285 06.10.2020

Privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul art. 1 a dispoziţiei preşedintelui consiliului judeţean bihor nr. 
259/16.09.2020 privind modificarea art 1 a dispoziţiei nr. 191 din 06.08.2020 privind aprobarea componenţei echipei de 
implementare a proiectului: " creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare covid -19 în instituţiile din subordinea consiliului 
judeţean bihor finanţat prin programul operaţional infrastructura mare,axa prioritară,„protejarea sănătăţii populaţiei în contextul 
pandemiei cauzate de virusul covid 19." obiectivul specific 9.1 „creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare coved -19"

284 05.10.2020
Privind transformarea functieie publice temporar vacante de referent III superior din cadrul Compartimentului relatii cu consilierii, 
pe perioada vacantarii temporare a postului si ocuparea acesteia prin mutare temporara

283 02.10.2020 Privind aprobarea componenţei echipei de implementare a proiectului, Înfiintare Parc Ştiinţific si tehnologic, cod smis 128043
282 02.10.2020 Privind schimbarea prenumelui pe cale administrativă pentru minora Popa Antonia Adela Maria

281 02.10.2020
Privind constituirea comisiei de receptie finală a lucrărilor pentru obiectivul: Lucrări de reparaţii hidroizolatie acoperis terasa, birou 
administrator public la sediul Consiliului Judeţean Bihor.

280 02.10.2020
Privind constituirea comisiei de receptie finală a lucrărilor pentru obiectivul: Lucrări de reparaţii hidroizolatie acoperis  tip terasa 
şi reparaţii interioare birou administrator public la sediul Consiliului Judeţean Bihor.

279 02.10.2020

Privind modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 107 din 29.04.2020 privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor la concursul organizat în data de 27 MAI 2020-proba practică în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Serviciul administrativ - aprovizionare

278 30.09.2020
Privind aprobarea nomenclatorului documentelor de arhivă create la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judeţean Bihor

277 29.09.2020
Privind încetarea detaşăm domnului Isai Vaslle Ioan din funcţia contractuala de execuţie de şofer, gradul I la Serviciul 
administrativ aprovizionare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor

276 29.09.2020

Privind constituirea Comisiei de preselecţie, respectiv a comisiei de licitaţie/negociere având ca obiect' "Vânzarea prin licitaţie 
publică a unor cantităţi de masă lemnoasă pe picior, după cum urmează: lot nuc pe picior pe DJ 797-28 buc, marcaţi, între 
localităţile Sântandrei şi Girişu de Criş”

275 29.09.2020 Privind avansarea la gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime în munci a domnului Turcuţ Cosmin Teofil
274 29.09.2020 Privind avansarea la gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în munci a domnului Mateaş Anrelian Florin
273 29.09.2020 Privind avansarea la gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Câtu Andrea-Katalin
272 29.09.2020 Privind modificarea şi completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor nr. 373 din 04.10.2018
271 29.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui pentru numitul BEKE ALEX-ROBERT
270 29.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui pentru numitul KOLLAR SZABOLCS-ISTVÁN
269 25.09.2020 Privind constatatrea încetării de drept a Contractului individual de muncă nr. 25/01.01.2005 al doamnei Crișan Elena

268 24.09.2020
Privind numirea doamnei Horvath Oana-Dorina în funcţia de consilier, gradul I la Serviciul administrativ - aprovizionare, ca 
urmare a promovării în gradul imediat superior celui deţinut, prin transformarea postului din statul de funcţii

267 24.09.2020

Privind numirea domnului Popa Sebastian, în funcţia contractuală de consilier, gradul II la Biroul promovare şi acţiuni turistice - 
Serviciul Centrul naţional de informare şi promovare turistică Bihor, ca urmare a promovării în funcţie, prin transformarea 
postului
din statul de funcţii

266 24.09.2020

Privind încetarea prin acordul părţilor a contractului individual de muncă nr. 171 din 06.12.2018 al domnului Borsi Imre-Lorant, 
şef birou, gradul II la Biroul promovare şi acţiuni turistice - Serviciul Centrul naţional de informare şi promovare turistică Bihor, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor



265 24.09.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul: "Reparaţii birouri la sediul Consiliului Judeţean 
Bihor"

264 22.09.2020

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management, precum şi aprobarea noului proiect de management 
al domnului Chiriac Aurel - Serlogea, manager la Muzeul "Ţării Crișurilor" Oradea pentru perioada cuprinsă între data de 
01.01.2021 şi data de 31.12.2024

263 22.09.2020

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: „Lucrări de recultivare și decolmatare șanțuri 
perimetrale și bazine de retenție ape pluviale de pe depozitele neconforme închise prin proiectul „Fazarea proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor in Județul Bihor”

262 21.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul FILIP AUREL
261 16.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Mihaliuc Niculina-Angela
260 16.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Pascu Anica

259 16.09.2020

Privind modificarea art. 1 a Dispoziției nr. 191 din 06.08.2020 privind aprobarea componenţei echipei de implementare a 
proiectului: ” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid -19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean 
Bihor finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară, „Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de virusul COVID 19.” Obiectivul specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 
19”

258 16.09.2020
Privind constituirea Comisiei de recepție parțială a lucrărilor pentru obiectivul: „ Reparații capitale și amenajări interioare sediu 
nou – Muzeul Țării Crișurilor- Oradea- Lucrări de amenajare incinta și amenajări speciale de muzeu”

257 14.09.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

256 11.09.2020
Privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Chiriac Aurel – Seriogea, manager al 
Muzeului ”Țării Crișurilor” Oradea

255 10.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Lénárt Jolán

254 10.09.2020

Privind numirea Comisiei de predare a investițiilor efectuate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în județul Bihor”, pentru închiderea depozitelor neconforme, către consiliile locale Oradea, Beiuș, Aleșd, Săcueni, Ștei, Marghita, 
Valea lui Mihai și Salonta, în vederea asigurării monitorizării post-închidere de către acestea

253 10.09.2020

Pentru modificarea și completarea Dispoziţiei nr. 466 din 28.11.2018  privind aprobarea componenței echipei de implementare a 
proiectului: „Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, 
județul Bihor, etapa II – lucrări de construcții+instalații, utilaje și echipamente tehnologice; Reparații capitale și amenajări 
interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II – dotări de bază” Cod 
SMIS 2014+:124044”

252 09.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă  a numelui de familie pentru domnul Burtea Dănuţ
251 09.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă  a numelui de familie după divorţ pentru numita Mangra Sorina-Crina
250 09.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Baboş-Kovacs Lorant.
249 09.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Farkas Ana-Elena.
248 09.09.2020 Privind schimbarea  prenumelui pe cale administrativă pentru minora Gal-Chiş Hadasa-Crina.

247 09.09.2020
Privind  suspendarea raportului de serviuciu prin acordul parților al doamnei Dehelean Olivia Sorana, clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor.

246 09.09.2020

Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de solutionare a contestațiilor pentru examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 12 octombrie 2020 – proba scrisă, în cadrul Consiliului Județean 
Bihor. 

245 07.09.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor



244 04.09.2020
Privind luarea unor măsuri necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 75/30.06.2020 privind 
desființarea Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor

243 04.09.2020

Privind încetarea suspendării şi încetarea prin acordul părţilor a contractului de muncă nr. 1 din 01.04.2013 al domnului Szabó 
József, consilier gradul 1A la Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative şi Monitorul Oficial Local - 
Serviciului relaţii cu publicul şi relaţii externe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor 

242 04.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru doamna Nițescu Irina
241 01.09.2020 Privind schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie dupa divort pentru domnul Suciu-Muresan Florin

240 01.09.2020
Privind exprimarea acordului reprezentantului legal privind inlocuirea plasamentului în regim de urgență a copiilor Covaci Maria 
și Covaci Sabina cu plasamentul la un asistent maternal profesionist

239 01.09.2020
Privind împuternicirea managerului de caz Moisa Lavinia Veronica în vederea semnării actelor necesare evaluării complexe și 
încadrării copilului Covaci Sabin în grad de handicap

238 31.08.2020
Privind încetarea detașării, reluarea activității pe funcția deținută anterior detașării și numirea în funcția publică de execuție de 
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

237 31.08.2020
Privind numirea d-nei Secară Andrada în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a modificării raportului de serviciu prin transfer la cerere

236 31.08.2020 Privind  avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Vereș Diana Claudia

235 31.08.2020

Privind îndreptarea erorii materiale survenite în cuprinsul Autorizație de construire nr. 210 din 18.09.2019, emisă pentru 
executarea lucrărilor de construire ”Modernizare, renovare și dotare Cămine Culturale în comuna Șoimi, județul Bihor. Cămin 
Cultural Urviș de Beiuș” titular comuna Șoimi

234 31.08.2020
Privind îndreptarea erorii materiale survenite în cuprinsul Certificatului de urbanism nr. 109 din 24.02.2020, emis în scopul: 
”Construire casă de vacanță”, titular: Szegedi Ella

233 28.08.2020
Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al Direcției arhitect șef de către 
domnul Bimbo Vasile

232 28.08.2020

Privind constituirea comisiilor de examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în data de 
15.09.2020 – proba scrisă, în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut respectiv promovării în funcție a 
personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor

231 28.08.2020

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Desființare construcții – corpuri de clădire C2, C3, 
C9 și C12 municipiul Oradea, str. Ceyrat nr. 4, jud. Bihor, inclusiv transport și depozitare moloz rezultat” – proiectare și execuție

230 28.08.2020
Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Desființare construcții – corpuri de clădire C7 și C13 
municipiul Oradea, str. Ceyrat nr. 4, jud. Bihor, inclusiv transport și depozitare moloz rezultat” – proiectare și execuție 

229 28.08.2020

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Desființare construcții – corpuri de clădire C4, C5, 
C6, C14, C15, platforme betonate și împrejmuire interioară, municipiul Oradea, str. Ceyrat nr. 4, jud. Bihor, inclusiv transport și 
depozitare moloz rezultat” – proiectare și execuție

228 28.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numita Balazs Terezia
227 28.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru doamna Mermeze Diana - Maria
226 25.08.2020 Privind aprobarea caietului de obiective pentru Muzeul Ţării Crişurilor Oradea
225 25.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Mesaros Radu-Dumitru-Ioan

224 24.08.2020
Privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților al domnului Teaha Octavian Cosmin consilier juridic I superior la 
Serviciul juridic contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor



223 24.08.2020
Privind prelungirea suspendării contractului individual de muncă al domnului Dumbravă Grigore Răzvan, consilier gradul II la 
Biroul Arii Protejate – Serviciul de proiecte şi arii protejate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor

222 24.08.2020

Privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 230 din 15.09.2009 privind numirea 
comisiei pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a județului Bihor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care 
vor fi vândute conform O.U.G. nr. 68/28.05.2008

221 20.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru domnul Vaczlavik Lucaci
220 20.08.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

219 19.08.2020
Privind prelungirea suspendării contractului individual de muncă al doamnei Kecskes Iren consilier gradul I la Serviciul 
monitorizarea instituțiilor subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

218 19.08.2020

Privind delegarea atribuțiilor funcției publice specifice de conducere vacante de Arhitect Șef al Direcției  Arhitect Șef domnului 
Bimbo Vasile șef serviciu gradul II la Serviciul disciplina în construcții și autorizații de construire din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Bihor

217 18.08.2020

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Șimon Maria, având funcția publică de conducere de 
Arhitect Șef, gradul II, al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a 
îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

216 18.08.2020 Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a d-lui Chiriac Aurel – Seriogea, manager la Muzeul ”Țării Crișurilor” 
Oradea.

215 14.08.2020

Privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la dispoziția președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 142 din 
17.06.2020 privind decalarea în trei intervale orare diferite a programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Bihor începând cu data de 17.06.2020 pe perioada stării de alertă

214 14.08.2020 Privind încuviințarea efectuării demersurilor necesare eliberării cărții de identitate pentru minora Fechete Emanuela

213 14.08.2020
Privind încetarea detașării doamnei Secară Andrada, consilier I asistent în cadrul Primăriei Comunei Cherechiu, la Consiliul 
Județean Bihor

212 13.08.2020 Privind schimbarea prenumelui pe cale administrativă pentru minorul Micuț Dragoș - Ioan
211 13.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Petruț Adriana
210 13.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Szekely Mariana

209 13.08.2020
Privind desemnarea persoanei responsabile cu întocmirea și semnarea fișelor de post pentru funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor pentru care Președintele Consiliului Județean Bihor are calitatea de 

208 12.08.2020 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Vajda Lászlo
207 11.08.2020 Privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a d-lui Chiriac Aurel-Seriogea, manager la Muzeul ”Țării Crișurilor” Oradea
206 11.08.2020 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor
205 07.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Vențel Cristian - Emanuel
204 07.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru doamna Doboș Annabella

203 07.08.2020
Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Blaga-Lungulescu Rodica și pentru 
minorul Blaga-Lungulescu Dragoș

202 07.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numitul Blaga – Lungulescu Iosif
201 07.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru doamna Buzle Liana-Elisabeta
200 07.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Buruiană Delia-Maria 

199 07.08.2020
Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru domnul Buruiană Adrian și pentru fiul său 
minor Buruiană Matei

198 07.08.2020 Privind punerea în executare a Deciziei nr. 23/09.06.2020 a Camerei de Conturi Bihor  



197 06.08.2020

Privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetei administrative cu privire la suportarea din bugetul Județului Bihor prin 
Consiliul Județean Bihor a sumelor stabilite de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin Procesele-verbale de 
constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor nr. 15620/08.05.2020 și nr. 15621/08.05.2020

196 06.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Giurgiu Gabriella
195 06.08.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Jurău Gheorghe Lucian

194 06.08.2020

Privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Dehelean Olivia Sorana și reluarea activității pe funcția publică de 
execuție deținută anterior suspendării de consilier, clasa I, grad profesional superior, perioada nedeterminată la Serviciul financiar-
contabil din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

193 06.08.2020

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Întreținere curentă pe timp de vară și reparații periodice pe 
rețeaua de drumuri județene modernizate – plombări, covoare asfaltice, tratamente bituminoase, împietruiri acostamente, burdușiri 
– drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Bihor, în perioada 2019-2020” – pe 2 zone executate în baza contractului 
nr. 136 din 11.07.2019 – zona Aleșd și nr. 121 din 14.06.2019 – zona Marghita

192 06.08.2020
Privind încetarea suspendării de drept și suspendarea la cerere a Contractului individual de muncă nr. 143/06.11.2015 al doamnei 
Illes-Nagy Gyongyi Anita

191 06.08.2020

Privind aprobarea componenței Unității de Implementare a Proiectului pentru proiectul cu titlul „Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare Covid-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor” finanțat prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare, Axa prioritară 9,  „ Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, 
Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

190 04.08.2020
Privind împuternicirea managerului de caz – doamna Boroș Florica în vederea completării și semnării cererii tip pentru evaluarea 
complexă și încadrarea copilului cu dizabilități Costea Alexandru în grad de handicap

189 04.08.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect „Achiziția serviciului de proiectare 
(faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.) şi asistenţă tehnică din    partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul „Proiectul 
integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de 
sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - Centru medical de urgență - Com.Budureasa, zona Stâna de Vale; - 
Centru medical de urgență - Com.Budureasa, zona  Padiș”

188 04.08.2020

Privind numirea doamnei Porstner Andreea, pe perioadă nedeterminată, contract individual de muncă cu normă întreagă, în funcţia 
contractuală de consilier, gradul I, la Compartimentul unitate județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități 
publice – Serviciul transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor prin tranfer în interesul serviciului

187 04.08.2020
Privind constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Bihor precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

186 03.08.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția serviciilor de realizare 
„Strategie de dezvoltare durabilă a judetului Bihor 2021-2027“ și realizare „Plan strategic instituțional al județului Bihor 2021-
2027” în cadrul proiectului “Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului 
Județean Bihor” acronim OPD Bihor, SIPOCA 678

185 31.07.2020

Privind numirea doamnei  Mateiu Daniela Georgeta, pe perioadă nedeterminată, contract individual de muncă cu normă întreagă, 
în funcţia contractuală de consilier, gradul II la Biroul proiecte, UIP – Serviciul de proiecte și arii protejate din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Bihor prin transfer în interesul serviciului

184 31.07.2020

Privind numirea doamnei Vereș Diana Claudia, pe perioadă nedeterminată, contract individual de muncă cu normă întreagă, în 
funcţia contractuală de consilier, gradul IA, la Compartimentul relații cu presa, imagine din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Bihor prin transfer în interesul serviciului



183 31.07.2020

Privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul preambulului Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 
167/07.07.2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Șuteu Maria, referent III superior ca 
urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

182 28.07.2020

Privind modificarea art.1 si art.2 al Dispoziției nr. 179 din 27.07.2020 privind încuviinţarea filmării și difuzării videoclipului care 
îi are ca protagoniști pe beneficiarii Centrului de Plasament Tinca, respectiv minorii Fechete Emanuela și Teglaș Cătălin, 
participanți la workshopul susținut de trainerul Nora Tiu în cadrul proiectului Lecturi Școlare Integrate la Teatrul de Animație care 
va avea loc la data de 28.07.2020, iar premiera spectacolului în data de 30-31.07.2020

181 28.07.2020
Privind punerea în executare a Deciziei nr.316/CA/2020-R pronunțată de Curtea de Apel Oradea, în ședința publică din data de 
26.06.2020, în dosarul cu nr. 232/111/2019

180 28.07.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie finală pentru lucrările executate în cadrul contractului nr. 15.722 din 19.11.2014 pentru 
”Lucrări de reparații la instalații clădire din Oradea, str. Dunărea, nr. 2”

179 27.07.2020

Privind încuviinţarea filmării și difuzării videoclipului care îi are ca protagoniști pe beneficiarii Centrului de Plasament Tinca, 
respectiv minorii Fechete Emanuela și Teglaș Cătălin, participanți la workshopul susținut de trainerul Nora Tiu în cadrul 
proiectului Lecturi Școlare Integrate la Teatrul de Animație care va avea loc la data de 28.07.2020, iar premiera spectacolului în 
data de 30-31.07.2020

178 27.07.2020 Privind schimbarea prenumelui pe cale administrativă pentru minorul Derșidan Cristian

177 24.07.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: Lucrări de reparații la sediul Consiliului 
Judeţean Bihor din municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr.5

176 23.07.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor
175 22.07.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Radu Ionuț-Antonio
174 21.07.2020 Privind majorarea bugetului local al Județului Bihor, pe anul 2020

173 21.07.2020

Privind încetarea suspendării contractului individual de muncă nr. 166/30.08.2017 al doamnei Radu Amalia Melinda și reluarea 
activității pe funcția temporar vacantă de consilier, gradul IA, în cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare 
turistică Bihor

172 21.07.2020 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Szelecki Zsuzsanna
171 21.07.2020 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Vesselenyi-Horvath Edit

170 15.07.2020

Privind numirea doamnei Bulzan Monica, Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul Coordonarea 
consiliilor locale, derulare programe și ajutoare din cadrul Direcției generale economice, responsabil cu evidența militară pe 
timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război

169 10.07.2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor achiziția publică având ca obiect "Servicii de înlăturare buruieni și defrișare"

168 07.07.2020

Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 95/03.04.2020 privind constatarea rezultatului final al 
concursului de proiecte de management la Teatrul ”Regina Maria” Oradea și aprobarea proiectului de management câștigător al 
doamnei Rîmbu Elvira

167 07.07.2020
Privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Șuteu Maria  referent superior ca urmare a îndeplinirii 
cumulative a condițiilor de vârsta standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

166 06.07.2020 Privind încuviințarea deplasării minorului Varga Carlos în Grecia  în perioada 09.07 - 27.07.2020
165 06.07.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru Chișbora Anda-Larisa

164 02.07.2020

Privind constituirea Comisiei de recepție finală a serviciilor:"Protecția drumurilor județene pe timp de iarnă, combaterea 
lunecușului și a înzăpezirii în sezonul de iarnă 2019-2020, pe rețeaua de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului 
Județean Bihor, pe 5 loturi: lotul 1-zona Aleșd, lotul 2-zona Beiuș, lotul 3-zona Marghita, lotul 4-zona Oradea, lotul 5-zona 

163 02.07.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Marusca Daiana Carina



162 02.07.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru Felvinczi Jozsef
161 02.07.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Varga Chiara

160 01.07.2020
Privind constituirea comisiei de recepție finală pentru lucrările executate în cadrul contractului nr.28 din 14.03.2019 pentru 
"Lucrări de Reparații acces la Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, str.Armatei Române nr.1/A"

159 01.07.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor achiziție publică având ca obiect Achiziționarea de servicii de asistența 
tehnica pe perioada execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul "Reparații capitale sediul Consiliului Județean Bihor, 
localitatea Oradea, str. Republicii, nr.35"-supervizare și dirigenție de șantier

158 30.06.2020
Privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei Romocea Doina, consilier achiziții publice I superior 
în cadrul Consiliului Județean Bihor

157 30.06.2020
Privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei Bubui Raluca – Ioana, consilier I superior în cadrul 
Consiliului Județean Bihor

156 30.06.2020
Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director gradul I al Direcției de 
Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor de către domnul Póti Csaba, angajat al direcției

155 25.06.2020
Privind modificarea Dispoziției nr.579/18.08.2016 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului 
Județean Bihor

154 24.06.2020 Privind majorarea bugetului local al Județului Bihor, pe anul 2020

153 23.06.2020
Privind constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de contestații pentru evaluarea activității managerului de la Spitalul de 
Psihiatrie Nucet pe anul 2019

152 23.06.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

151 22.06.2020

Privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților, al doamnei Bohuş Alina Emanuela, referent superior în cadrul 
Consiliului Judeţean Bihor

150 18.06.2020 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Reparații la imobilul din Oradea, str. Dunărea nr.2”
149 18.06.2020 Avansarea la gradaţia 3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Jakab Lilla
148 18.06.2020 Avansarea la gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Timiș Ioana-Mihaela
147 18.06.2020 Avansarea la gradaţia 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Lazăr Medana Mădălina

146 18.06.2020

Încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Simonka Ildiko- Ibolya și reluarea activității pe funcția publică de execuție 
deținută anterior suspendării de consilier, clasa I, grad profesional principal, perioada nedeterminată la Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului – Directia arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

145 18.06.2020 Exprimarea acordului în vederea împăcării minorului But Leontin cu persoana vătămată Covaciu Ioan

144 17.06.2020
Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente investiției: ”Rigolă carosabilă – intersecție DJ 108I cu DJ 108O, 
județul Bihor” executate în baza contractului nr.204 din 04.11.2019

143 17.06.2020

Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente investiției: ”Reabilitare și consolidare drum județean DJ 108I 
Bucea – Bulz – Vadul Crișului, tronson 2; km 4+336,75-km 9+135,93, județul Bihor” executate în baza contractului nr. 3708 din 
29.03.2012

142 17.06.2020
Decalarea în trei intervale orare diferite a programului de lucru al personalului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Bihor începând cu data de 17.06.2020 pe perioada stării de alertă

141 16.06.2020 Prelungirea detașării doamnei Popa Delia la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

140 16.06.2020
Încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Șuteu Maria, referent III superior în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Bihor

139 12.06.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora BALOG GIULIA - MEDEEA



138 09.06.2020

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Ridicare la cotă a căminelor de canal pe DJ 767 I” executate în 
baza contractului nr. 65 din 30.03.2020 și contractul de furnizare a produselor nr. 73 din 30.04.2020 a ”Capacelor de canal”

137 03.06.2020
Privind numirea Comisiei de predare a bunurilor (mobile și imobile) ce fac obiectul Hotărârii Consiliului Județean nr.57 din 
21.05.2020, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT GROUP”

136 03.06.2020
Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a d-lui Mariș Hinsu Florin, manager la Şcoala de Arte ”Francisc Hubic” 
Oradea

135 03.06.2020
Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a d-lui Jacan Mircea, manager la Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Bihor

134 03.06.2020
Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Șuteu Maria, referent III superior în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Bihor

133 02.06.2020
Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a doamnei Mirișan Ligia Antonia, manager la Biblioteca Județeană 
”Gheorghe Șincai” Oradea

132 29.05.2020 Privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2020 din cadrul Consiliului Judetean Bihor
131 28.05.2020 Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a domnului Meleg Vilmos, manager la Filarmonica de Stat Oradea

130 28.05.2020 Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a d-lui Chiriac Aurel - Seriogea, manager la Muzeul “Ţării Crişurilor” 
Oradea

129 28.05.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de înlocuire a instalațíilor interioare și 
reparațíi finisaje interioare în imobilul Consiliului Județean Bihor din Municipiul Oradea, str. Dunărea

128 28.05.2020
Privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de Reparații instalații la imobilul  
Consiliului Județean Bihor din Oradea, str.Tudor Vladimirescu, nr. 42”

127 28.05.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

126 28.05.2020
Privind stabilirea unui plan de măsuri privind asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și 
sănătate în muncă pe perioada stării de alertă la nivelul Consiliului Județean Bihor

125 25.05.2020 Privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a domnului Moldovan Ioan, manager la Revista de Cultura "Familia" 
Oradea124 25.05.2020 Privind constatarea încetarii de drept a contractului individual de munca al domnului Dascalu Constantin

123 19.05.2020

Privind constituirea Comisiei de recepție la finalizarea serviciilor: ”Protecția drumurilor județene pe timp de iarnă, combaterea 
lunecușului și a înzăpezirii în sezonul de iarnă 2019-2020, pe rețeaua de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului 
Județean Bihor, pe 5 loturi: lotul 1 –zona Aleșd, lotul 2–zona Beiuș, lotul 3 –zona Marghita, lotul 4 –zona Oradea, lotul 5–zona 

122 15.05.2020
Privind prelungirea numirii domnului Isai Vasile Ioan, prin detasare in functia contractuala de sofer I din cadrul
Serviciului administrativ - aprovizionare al Consiliului Judetean Bihor

121 15.05.2020
Privind decalarea in trei intervale orare diferite a programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Bihor incepand cu data de 18.05.2020 pe o perioada de 30 de zile.

120 13.05.2020
Privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură subordonate
Consiliului Judeţean Bihor

119 13.05.2020
Privind împuternicirea managerului de caz Boroș Florica în vederea semnării actelor necesare evaluării complexe și
încadrării copilului Varga Mate-Gyula în grad de handicap

118 13.05.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

117 06.05.2020
Privind numirea doamnei Szatmari Beata Greta în funcția contractuală de conducere de director, gradul II, la Direcția Social-
Comunitară Bihor.

116 05.05.2020
Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere temporar vacantă de director, gradul II, al 
Direcției Social Comunitară Bihor de către doamna Szatmari Beata Greta



115 06.05.2020

Privind modificarea art. 1  a Dispoziției nr. 100 din 16.04.2020 privind desemnarea echipelor de auditori de calitate, din cadrul 
aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Bihor pentru asigurarea sistemului  de management al calității conform 
standardului SR EN ISO 9001:2015"

114 05.05.2020

Privind îndreptarea erorii materiale survenite în cuprinsul Autorizației de construire nr. 171 din 04.06.2018, emisă pentru 
executarea lucrărilor de construire ”REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA AVRAM IANCU, 
JUDEȚUL BIHOR”, titular: COMUNA AVRAM IANCU

113 05.05.2020

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în vederea efectuării recepției lucrărilor executate în baza 
contractului nr. 139 din 20.07.2017 – ”Lucrări de întreținere de primă urgență (strict necesare) pe rețeaua de drumuri județene 
aflate în administrarea Consiliului Județean Bihor”

112 04.05.2020 Privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor achiziționate pentru protocol și reprezentare ale Judeţului Bihor în anul 
2020

111 04.05.2020
Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura simplificată internă având ca obiect achiziționarea 
„Serviciilor de pază și protecție la obiectivele administrate de Consiliul Județean Bihor”

110 30.04.2020
Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția lucrărilor de
execuție pentru obiectivul: ,,Reparații capitale sediul Consiliului Județean Bihor, din localitatea Oradea, str. Republicii, nr.35”

109 29.04.2020

Privind numirea domnului Rais - Wallner Istvan -Zsolt pe perioadă determinată în funcţia contractuală de consilier IA în cadrul 
Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative și monitorul oficial local–Serviciul relații cu publicul și relații 
externe al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

108 29.04.2020
Privind încetarea Contractului Individual de Muncă nr. 173 din 02.08.2019 prin acordul părților al domnului Rais – Wallner 
Istvan  - Zsolt

107 29.04.2020

Privind  constituirea comisiei  de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat  în data de 27 MAI 
2020-proba practică  în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de îngrijitor din cadrul 
Serviciul administrativ - aprovizionare

106 29.04.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor
105 27.04.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie minorul Mîndruț Krisztian – Leonardo
104 27.04.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Scrofan Anastasia – Maria

103 24.04.2020
Privind modificarea și completarea Dispoziției nr.431 din 2019 pentru aprobarea Obiectivelor generale ale Consiliului Județean 
Bihor pe anul 2020

102 23.04.2020
Privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă nr. 143/06.11.2015 al doamnei Illes –Nagy Gyongyi - 
Anita

101 21.04.2020
Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Damian-Maxim Andrada și pentru minora Damian-
Maxim-Kurniawan Aniella

100 16.04.2020
Privind desemnarea echipelor de auditori de calitate, din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bihor pentru 
asigurarea sistemului de management al calității conform standardului ”SR EN ISO 9001:2015”.

99 13.04.2020

Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția serviciului de asistență tehnică pe 
perioada execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul  ” Campus școlar pentru învățământul special din municipiul Oradea”- 
supervizare și diriginție de șantier

98 10.04.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie pentru numitul Boț Adrian Bogdan

97 10.04.2020
Desemnarea responsabililor de mentenanţă procese din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Bihor pentru 
asigurarea sistemului  de management al calității  conform standardului SR EN ISO 9001:2015".



96 08.04.2020
Stabilirea unor măsuri suplimentare la nivelul instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Bihor, pe 
perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României

95 03.04.2020
Privind constatarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul ”Regina Maria” Oradea și aprobarea 
proiectului de management câștigător al doamnei Rîmbu Elvira

94 03.04.2020 Privind constatarea încetării  de drept a Contractului individual de muncă nr. 26/01.01.2005 al doamnei Șumălan Maria
93 02.04.2020 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Onița Andrei - Ionuț
92 31.03.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

91 31.03.2020
Privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de șef serviciu al Serviciului relații 
publice și relații externe de către domnul Delorean Ion-Iulius

90 31.03.2020

Privind numirea domnului Delorean Ion-Iulius în funcția publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II, al Biroului 
proiecte,UIP – Serviciul de proiecte și arii protejate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a 
modificării raportului de serviciu prin promovare în funcție publică de conducere

89 31.03.2020

Privind încetarea exercitării cu character temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de șef serviciu al Serviciul 
relații publice și relații externe, de către domnul Delorean Ion - Iulius și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior 
promovării temporare

88 27.03.2020 Privind schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie dupa divorț pentru doamna Nagy Maria - Magdolna

87 27.03.2020 Privind schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie pentru numitul Moca Vlad - Mihai

86 27.03.2020

Privind împuternicirea managerului de caz -doamna Chirilă Daniela în vederea completării și semnării cererii tip pentru evaluarea 
complexă și încadrarea copilului cu dizabilități Varga Anastasia în grad de handicap

85 26.03.2020
Pentru  modificarea Dispoziţiei nr. 103 din 21.02.2013 privind  aprobarea componenţei Unităţii de Implementare a Proiectului 
(UIP) ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Bihor”.

84 26.03.2020

Privind aprobarea indreptarii erorii materiale din cuprinsul art. 1 al dispoziției președintelui Consiliului Județean nr. 
77/19.03.2020 privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Gherman Livia consilier I superior ca 
urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

83 26.03.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Achiziția serviciului de proiectare 
(faza P.T.+D.E.) și execuție a lucrărilor pentru obiectivul: „Stabilizare versant pe DJ108K Bulz-Remeți, județul Bihor”

82 25.03.2020

Privind  constituirea comisiei  de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și desemnarea experților pentru proba 
suplimentară la concursul organizat  în data de 10 APRILIE 2020-proba scrisă în vederea ocupării pe perioadă determinată a 
funcţiei contractuale temporar vacante de consilier gradul IA din cadrul Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor 
administrative și Monitorul Oficial Local–Serviciul relații cu publicul și relații externe

81 25.03.2020

Privind desemnarea unui responsabil al sistemului de management al calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Bihor

80 23.03.2020
De îndreptare a erorii material existente în cuprinsul art.1 și art. 2 din dispoziția nr. 69 din 11.03.2020 a președintelui Consiliului 
Județean Bihor

79 20.03.2020
Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 
24.04.2020 - proba scrisă în vederea ocupării a funcției de conducere vacante de director la Direcția Social Comunitară Bihor

78 20.03.2020
Privind modificarea și completarea Dispoziției nr.75/18.03.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire și 
combatere a infectării cu coronavirusul ”COVID – 19”

77 19.03.2020
Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gherman Livia, consilier I superior ca urmare a 
îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare



76 19.03.2020
Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Modernizare DJ 768 A Căpâlna – Ginta, jud. Bihor” executate 
în baza contractului nr. 13884 din 24.11.2010

75 18.03.2020 Privind stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire și combatere a infectării cu coronavirusul ”COVID – 19”

74 17.03.2020

Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect „Achiziționarea de servicii pentru 
Imbunatatirea cunostintelor si competentelor personalul CJ Bihor prin participare la programe de instruire – în cadrul proiectului 
Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor acronim OPD 
Bihor”73 13.03.2020 Constituirea unui grup de lucru pentru prevenirea si combaterea situatiilor determinate de infectii cu coronavirus „COVID-19”

72 13.03.2020 Constituirea unei comisii privind verificare unor aspect ce tin de activitatea DGASPC Bihor
71 12.03.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie pentru numitul Balla Edwin

70 12.03.2020
Decalarea în trei intervale orare diferite a programului de lucru al personalului  din cadrul aparatului de specialitate al Cosiliului 
Județean Bihor în perioada 12.03.2020-31.03.2020

69 11.03.2020 Schimbarea pe cale administrative a prenumelui pe cale administrative pentru minora Sipos Gerzsonka
68 09.03.2020 Schimbarea pe cale administrative a prenumelui în actul de naștere pentru dl Keresztes Roland Adriann

67 09.03.2020
Numirea doamnei Praja Carmen - Amalia pe perioadă determinată în funcţia contractuală de consilier la compartimentul Cabinetul 
vicepreședintelui

66 06.03.2020
Desemnarea unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor în Secretariatul Tehnic al 
Comisiei Județene pentru Recensământul Agricol 2020

65 02.03.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie dupa divorț pentru domnul Baidog Matyas Iosif

64 28.02.2020

Modificarea anexei nr. 1 la Dispoziția nr. 58 din 19.03.2018 privind numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi 
îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, precum și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei

63 27.02.2020 Avansarea la gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Boldizsar Melania Erika
62 27.02.2020 Convocarea CJB in sedinta extraordinara din 4 martie 2020
61 26.02.2020 Incuviințarea deplasării minorei Dombi Estera în Ungaria în data 01.03.2020
60 26.02.2020 Schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie pentru numitul Musca Gheorghe Marius

59 26.02.2020

Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Întreținere comună și alte lucrări de reparații permanente (întreținerea 
platformei, asigurarea esteticii rutiere, asigurarea scurgerii apelor, întreținere curentă poduri, întreținere drumuri pietruite, ziduri 
de sprijin) în perioada 2017-2020, pe rețeaua de drumuri județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Bihor”, pe 5 loturi

58 26.02.2020

Numirea doamnei Secara Andrada  în funcţia publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad professional asistent 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a modificării raportului de serviciu prin detașare

57 26.02.2020

Constituirea Comisiei de evaluare pentru achiziția publică având ca obiect: „Achiziția serviciului de proiectare (faza 
P.A.C.+P.T.+D.E.E.) şi asistenţă tehnică din  partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul „Proiectul integrat 
pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în 
cazul intervențiilor medicale în situații de urgență
- Centru medical de urgență - Com.Budureasa, zona Stâna de Vale.
- Centru medical de urgență - Com.Budureasa, zona  Padiș”

56 24.02.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie si a prenumelui pentru Dl Geanta Horatiu
55 21.02.2020 Numirea în funcția publică de execuție de consilier I asistent din cadrul Biroului resurse umane a doamnei Tătar Roxana Alina 

54 21.02.2020
Încetarea raportului de serviciu al doamnei Tătar Roxana Alina prin eliberarea din funcția publică de consilier I asistent din cadrul 
Serviciului dezvoltare durabilă și planificare



53 20.02.2020 Convocarea Consiliului Judeţean Bihor în sedința ordinară din 27 februarie 2020

52 18.02.2020
Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Reparații suprastructură pod rutier peste râul Crișul Negru pe DJ 709 
A, în localitatea Tăut, comuna Batăr, județul Bihor” executate în baza contractului nr. 150 din 12.09.2018

51 18.02.2020

Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor:”Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere (table indicatoare, 
borne, marcaje rutiere și parapeți) pe rețeaua de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bihor, în anul 2018” 
executate în baza contractului nr. 112 din 05.06.2018

50 18.02.2020

Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere (table 
indicatoare, borne, marcaje rutiere și parapeți) pe rețeaua de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bihor, 
în anul 2019” executate în baza contractului nr. 115 din 31.05.2019

49 17.02.2020 Schimbarea prenumelui pe cale administrativa pentru minorul Vârdău Simion David Emanuel

48 17.02.2020

Constituirea comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor și desemnarea experților pentru proba suplimentară la 
concursul de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de șef birou al Biroului proiecte, UIP din cadrul Consiliului 
Județean Bihor organizat în data de 23.03.2020-proba scrisă

47 13.02.2020
Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect„Efectuarea înregistrării circulației rutiere pe 
drumurile publice în județul Bihor pe anul 2020”

46 11.02.2020 Schimbarea  prenumelui pe cale administrativă pentru minora Ardelean Iulia
45 11.02.2020 Schimbarea  prenumelui pe cale administrativă pentru minorul Sălăjan Janis Cristian
44 11.02.2020 Schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie pentru doamna Creț Maria

43 10.02.2020
Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor: ”Modernizare DJ 795 A Husasău de Tinca – Mierlău – DJ 768, km 0+000 
până la km 5+600 și km 10+100 până la 11+450, jud. Bihor” executate în baza contractului nr. 5679 din 08.05.2013

42 05.02.2020
Împuternicirea managerului de caz doamna Curta Rodica învederea semnării actelor necesare evaluării complexe și încadrării 
copilului Bagosi Larisa în grad de handicap

41 05.02.2020
Împuternicirea managerului de caz domnul Milian Costel în vederea semnării actelor necesare evaluării complexe și încadrării 
copilului Mezei Anamaria în grad de handicap

40 05.02.2020 Constituirea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Cosiliului Județean Bihor

39 05.02.2020

Modificarea art. 1 a Dispoziției nr. 257 din 12.08.2019 privind aprobarea componenţei echipei de implementare a proiectului: 
”Optimizarea procesului decizional și al planificarii strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor – Acronim OPD-
Bihor” depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

38 04.02.2020 Schimbarea prenumelui pe cale administrative pentru minorul Ordogh Erik

37 31.01.2020

Constituirea comisiei de cercetare administrativă pentru stabilirea existenței sau  inexistenței unui prejudiciu cauzat bugetului 
Județului Bihor ca urmare a hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele de judecată în dosar nr. 2250/111/2018 și, după caz, 
a întinderii prejudiciului, stabilirea persoanelor vinovate și identificarea măsurilor legale de recuperare36 30.01.2020 Încuvinţarea efectuării demersurilor necesare eliberării cărţii de identitate pentru minorul Covaci Alexandru-Daniel

35 27.01.2020

Modificarea art. 1 a Dispoziției nr. 257 din 12.08.2019 privind aprobarea componenţei echipei de implementare a proiectului: 
”Optimizarea procesului decizional și al planificarii strategice și bugetare la nivelul Consiliului Judetean Bihor – Acronim OPD-
Bihor” depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

34 27.01.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie pentru numitul Burta George Lorin

33 27.01.2020

Modificarea art. 1al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 222/09.07.2019 privind constituirea Comisiei de 
evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect:” Achiziționarea serviciilor de formare specializată- Curs specialist 
arii protejate”



32 23.01.2020

Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:”Lucrări de Remediere și punere în funcțiune a stației 
de sortare și transfer din Marghita, din cadrul Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al Deșeurilor în 
Județul Bihor”

31 23.01.2020

Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:”Lucrări de Remediere și punere în funcțiune a stației 
de sortare și transfer Beiuș, din cadrul Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al Deșeurilor în Județul 
Bihor”

30 23.01.2020

Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:”Lucrări de Remediere și punere în funcțiune de la 
stațiile de sortare și transfer din Salonta, din cadrul Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al Deșeurilor 
în Județul Bihor”

29 23.01.2020 Avansarea la gradaţia 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ardelean Adriana
28 21.01.2020 Schimbarea  numelui de familie pe cale administrative pentru minorul Ghita Darius Valentin
27 21.01.2020 Convocarea CJB in sedinta ordinara din 28 ianuarie 2020

26 21.01.2020

Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Desființare construcții -corpuri de clădire C4, C5, C6, 
C14, C15, platforme betonate și împrejmuire interioară, municipiul Oradea, str. Ceyrat nr.4, jud. Bihor, inclusiv transport și 
depozitare moloz rezultat” - proiectare și execuție

25 20.01.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie dupa divort pentru dna Bucica Laura Iulia
24 20.01.2020 Schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie din casatorie pentru dl Tirtea Adrian Viorel
23 20.01.2020 Schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie dupa divort si a prenumelui pentru dna Slovac Berta

22 17.01.2020
Modificarea dispoziției președintelui nr.445/2019 privind organizarea concursului de proiecte de management la Teatrul ”Regina 
Maria” Oradea

21 16.01.2020

Îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Notei justificative nr. 22.977/29.11.2017 aferentă Actului adițional nr. 1 la 
Acordul contractual nr. 128/04.07.2017 ce are ca obiect Construire drum de acces la stația de sortare și transfer Beiuș în cadrul 
proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor

20 16.01.2020

Îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Notei justificative nr. 19.518/12.10.2017 aferentă Actului adițional nr. 1 la 
Acordul contractual nr. 129/04.07.2017 ce are ca obiect Construire drum de acces la stația de transfer Săcueni în cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor

19 16.01.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui de familie pentru numita Bortos Denisa Camelia
18 16.01.2020 Schimbarea pe cale administrative a numelui pentru minorul Robles Ribote Buda Victor
17 16.01.2020 Schimbarea pe cale administrative a prenumelui pentru domnul Fildan Ion Ciprian

16 16.01.2020
Modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Judetean Bihor nr. 533/23.12.2020 privind stabilirea salariului de bază 
de care beneficiază dna./dl. Isai Vasile-Ioan începând cu data de 01.01.2020

15 14.01.2020 Schimbarea pe cale administrativa  a prenumelui pentru dna Tulufis Anca

14 13.01.2020
Numirea doamnei Ardelean Adriana pe perioadă determinate în funcţia contractuală de consilier la compartimentul Cabinetul 
vicepreședintelui

13 09.01.2020 Privind constatarea încetării de drept a detașării doamnei Ardelean Adriana la Consiliului Județean Bihor

12 09.01.2020
Privind avansarea la gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Suto Tibor și modificarea art. 1 al 
Dispoziției Președintelui Consiliului Judetean Bihor nr.561/23.12.2019

11 09.01.2020

Privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Tătar Roxana Alina și reluarea activității pe funcția publică de 
execuție deținută anterior suspendării de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, perioada nedeterminată la 
Serviciul de dezvoltare durabilă și planificare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor



10 09.01.2020

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Cismaș Aurelian Petru prin mutare definitivă pe postul vacant de consilier, 
clasa I, grad profesional superior, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului de administrare a patrimoniului

9 09.01.2020
Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Servicii de actualizare plan de 
amenajare a teritoriului județean Bihor (P.A.T.J. Bihor)

8 09.01.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect servicii de mentenență pentru 
proiectul dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I și Cod smis 48380 și 
dezvoltarea și creșterea eficientei serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul II cod smis 48384

7 09.01.2020 Privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

6 07.01.2020   Privind delegarea atribuțiilor de manager al Teatrului ”Regina Maria”  la doamna Elvira Rîmbu.

5 07.01.2020   Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019

4 07.01.2020   
Privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de șef serviciu al Serviciului relații 
publice și relații externe de către domnul Delorean Ion-Iulius

3 07.01.2020   

Privind împuternicirea persoanelor din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Bihor pentru efectuarea activităților de 
îndrumare și control metodologic pe linie de stare civilă în cursul anului 2020 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 
la regimul actelor de stare civilă

2 07.01.2020   Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Mogos Florica
1 07.01.2020   Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Feher Petra Henriett


