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

367 27.08.2021

Privind aprobarea Comisiilor de concurs și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a două posturi vacante de 

medic (specialist medicină internă și medic specialist neurologie) la Spitalul de Psihatrie Nucet 

366 27.08.2021

Privind constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea prin vânzare la licitația publică a unui Microbuz M2 Clasa B (18 locuri) 

marca „Wolkswagen Crafter”, aflat în proprietatea privată a U.A.T. Județul Bihor 

365 27.08.2021

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect „Supervizarea contractului de 

proiectare și execuție „ Varianta ocolitoare a orașului Aleșd”

364 27.08.2021

Privind desemnarea responsabilului pentru promovarea egelității de șanse și de tratament între femei și bărbați la nivelul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Bihor 

363 26.08.2021

Privind aprobarea deplasării copilului Fechete Iuliana în localitățile Bălești – județul Gorj și localitatea Vadu Crișului, județul Bihor 

362 25.08.2021

Privind încetarea raportului de serviciu prin demisie al doamnei Ardelean Aurelia Liana, consilier I superior în cadrul 

Compartimentului Fonduri Europene 

361 23.08.2021

Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale economice 

de către doamna Vanț Mariana Laura 

360 20.08.2021 Privind aprobarea deplasării copiilor Kurucz Katalin – Emma și Fekete Samuel în localitatea Ghioroc, județul Arad

359 20.08.2021 Privind aprobarea deplasării copiilor Mezei Noemi Csilla și Mezei Tunde Orsolya în localitatea Saturn, județul Constanța 

358 20.08.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Ciurar Claudia în stațiunea Neptun, județul Constanța, în perioada 29.08.2021 – 07.09.2021 

357 20.08.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Rostaș David – Dominik 

356 20.08.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Cornea Denis Ionuț 

355 20.08.2021

Privind aprobarea deplasării minorului Fechete Radu în localitatea Chișlaz, județul Bihor în perioada 23.08.2021- 26.08.2021

354 20.08.2021

Privind aprobarea deplasării minorului Șereș Paul – Armando în localitatea Bălnaca, județul Bihor în perioada 20.08.2021 – 

22.08.2021

353 19.08.2021 Privind încuvințarea efectuării demersurilor necesare eliberării actului de identitate pentru minora Șipoș Roxana - Mihaela

352 18.08.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Traseul Regional Transilvania Nord: Drumul Apuseni; Reabilitare 

și modernizare DJ108 K, L totală – 12, 893 km, județul Bihor”

351 18.08.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

350 16.08.2021

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 23 

septembrie 2021 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Consiliului Județean Bihor

R E G I S T R U

pentru evidența dispozițiilor ale Consiliului Județean Bihor-2021



349 16.08.2021

Privind încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Teaha Octavian Cosmin și numirea pe funcția publică de execuție 

de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bihor

348 13.08.2021 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minora Răceanu Paraschiva - Mihaela

347 12.08.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț și a prenumelui pentru numita Raț Gheorghina

346 12.08.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minora BOITOR MAYA - IULIA

345 11.08.2021

Privind constituirea comisiei de validare a deconturilor proiectelor selectate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 

finanțare nerambursabilă acordate din bugetul Județului Bihor pentru activitățile nonprofit de interes general, conform Legii nr. 

350/2005

344 11.08.2021

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru realizarea obiectivului de investiții TERMINAL CARGO

343 10.08.2021 Privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 487 din 18.12.2020

342 09.08.2021

Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județeană ”Gheorghe 

Șincai” Bihor, aprobarea proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se încheie contractul de management

341 09.08.2021

Privind delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției generale economice doamnei 

Vanț Mariana Laura șef serviciu gradul II al Serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Bihor

340 09.08.2021

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la copilul Balog Florina în vederea 

înlesnirii accesului la servicii medicale, educaționale, recreative și de urgență necesare bunei dezvoltări a acesteia

339 09.08.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Balog Florina în localitatea Chișlaz, județul Bihor în perioada 01.09.2021 – 05.09.2021

338 09.08.2021 Privind punerea în executare a Deciziei nr. 25/15.07.2021 a Camerei de Conturi Bihor.

337 09.08.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Covaci Călina

336 09.08.2021 Privind aprobarea deplasării minorei Lăcătuș Cristina – Claudia în localitatea Băile Felix, județul Bihor.

335 06.08.2021 Privind numirea managerului interimar al Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

334 05.08.2021

Privind aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management al domnului Chiriac Aurel Seriogea și constatarea 

încetării Contractului de management nr. 232/23.09.2020

333 04.08.2021 Privind încuviințarea efectuării intervenției chirurgicale asupra minorului Bojani Vasile

332 04.08.2021

Privitor la modificarea dispoziției nr. 316/2021 privind aprobarea deplasării minorei Rostaș Iulia în Italia – localitatea Villa di 

Tirano în perioada 01.08.2021 – 14.09.2021

331 04.08.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Hendre Daiana – Erzsébet și schimbarea 

pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Hendre Daiana - Victoria

330 04.08.2021 Privind aprobarea deplasării copiilor Ralpas Gyȍngyi în localitatea Saturn, județul Constanța

329 03.08.2021 Privind încetarea Contractului de management nr. 78/29.04.2021

328 03.08.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzute în contractele de execuție lucrări nr. 113/04.06.2018 și nr. 

198/25.10.2019



327 03.08.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management, precum și aprobarea noului proiect de management al 

domnului Vulcu Daniel Sorin, fost manager al Teatrului ”Regina Maria” Oradea pentru perioada cuprinsă între data de 05.08.2021 

și data de 04.08.2024

326 02.08.2021

Privind exprimarea acordului pentru înscrierea copilului Varga Rahela la o nouă unitate de învățământ pe raza comunei Avram 

Iancu – județul Bihor.

325 02.08.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Podaru Bogdan - Mihai

324 02.08.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnului Carțiș Horia Laurențiu, Director general al Direcției generale economice în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

323 30.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorului Fechete Gheorghe într-un tur al zonelor Maramureș și Bucovina în perioada 30.07.2021 – 

10.08.2021

322 30.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Varga Alin

321 30.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Bora Ștefania - Laura

320 30.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru domnul Jarca Sorin-Gheorghe-Hagi

319 30.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru minorul Stoichițescu Rafael

318 30.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Fekete Sorina – Mihaela în localitatea Mamaia, județul Constanța în perioada 24.08.2021-

31.08.2021

317 30.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Farkaș Andreea în localitatea Constanța, județul Constanța în perioada 13.08.2021 – 

22.08.2021

316 30.07.2021 Privind aprobarea deplasării minorei Rostaș Iulia în Italia – localitatea Villa di Tirano în perioada 01.08.2021 – 14.09.2021

315 29.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Covaciu Roberta – Anamaria – Iasmina în localitatea Costinești, județul Constanța în perioada 

29.07.2021 – 10.08.2021

314 29.07.2021

Privind aprobarea deplasării copilului Fechete Bobiîn municipiul Brașov, județul Brașov în perioada 29.07.2021 – 05.08.2021

313 29.07.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

312 28.07.2021

Privind aprobarea deplasării copiilor Lingurar David și Szilagyi Elisei în localitatea Năvodari, județul Constanța în perioada 

28.07.2021-06.08.2021

311 27.07.2021

Privind constituirea echipei de monitorizare și implementare a contractului de servicii actualizare/completare/revizuire Studiu de 

Fezabilitate, elabirare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea 

proiectantului proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul de investiții ”Drum expres Oradea-Arad”                                                                                                   

310 27.07.2021

Privind delegarea atribuțiilor funcției contractuale de conducere de manager al Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor

309 27.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Șipoș Roxana – Mihaela în localitatea Erdemli – Turcia în perioada 23.09.2021 – 29.09.2021

308 27.07.2021 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minora Șipoș Roxana - Mihaela

307 23.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Indrie Alberto

306 23.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Avram Andrada-Diana

305 23.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Popa Alesia - Anamaria

304 23.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru domnul Pentie Florin - Claudiu



303 21.07.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Modernizarea DJ 767 B din DN 76 Tășad – Copăcel – Serghiș-

DJ767, km 0 + 000 – 19 + 779, L= 19,779 km, județul Bihor” 

302 20.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Corcheș Lavinia - Ruxandra

301 20.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorului Covaci Vasile în localitatea Costinești, județul Constanța în perioada 30.07.2021 – 

09.08.2021

300 19.07.2021 Privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Județean Bihor 

299 19.07.2021 Privind aprobarea deplasării minorului Rostaș Gabriel în Italia localitatea Bari în perioada 04.08.2021 – 11.08.2021

298 16.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorilor Lingurar David și Rus Florica – Nicoleta – Monica în orașul Băile Herculane, județul Caraș  - 

Severin în perioada 26.07.2021 – 31.07.2021

297 15.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Lele Alina – Florina 

296 15.07.2021

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minorii Rezmuveș Szolt - Marius și 

Rezmuveș Diana - Roxana în vederea înlesnirii accesului la servicii medicale, educaționale, recreative și de urgență necesare bunei 

dezvoltări a acestora 

295 12.07.2021

Privind constituirea comisiei de analiză a noului proiect de management al domnului Chriac Aurel Seriogea, manager al Muzeului 

Țării Crișurilor – Complex Muzeal și a comisiei de soluționare a contestațiilor

294 12.07.2021

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a constestatiilor pentru concursul de proiecte de management la 

Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai”

293 12.07.2021

Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru analiza noului proiect de management al domnului 

Vulcu Daniel Sorin, fost manager al Teatrului„Regina Maria”

292 12.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorului Bojani Călin în localitatea Saturn, județul Constanța în perioada 12.07.2021 – 18.07.2021

291 08.07.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

290 07.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorului Marcu Bogdan în Bosnia – Herțecovina localitatea Madugorje în perioada 30.07.2021 – 

08.08.2021

289 07.07.2021

Privind aprobarea deplasării minorei Fekete Maria în localitatea Costinești, județul Constanța în perioada 21.07.2021-30.07.2021

288 06.07.2021

Privind desemnarea responsabilului cu punerea în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat de către Consiliul Județean Bihor 

cu S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea privind gestionarea animalelor aflate în situație de pericol de pe teritoriul 

administrativ al Județului Bihor

287 06.07.2021

Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Bihor în Consiliul administrativ al Centrului de Cultură al 

Județului Bihor

286 05.07.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Bochiș Florina - Cristina

285 02.07.2021

Privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 

finanțare nerambursabilă acordate din bugetul Județului Bihor pentru activitățile nonprofit de interes general, conform Legii nr. 

350/2005

284 01.07.2021 Privind învoirea minorei Balog Florina pe perioada vacanței de vară la angajații Fundației Creștine Elim.

283 30.06.2021

Privind împuternicirea managerului de caz Milian Costel – Dumitru în vederea semnării actelor necesare evaluării complexe și 

încadrării copilului Varga Iuliana – Maria în grad de handicap.



282 30.06.2021

Privind aprobarea întocmirii pașaportului pentru minorul Rostaș Gabriel și împuternicirea familiei adoptatoare în vederea depunerii 

actelor necesare întocmirii și ridicării pașaportului.

281 30.06.2021 Privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

280 29.06.2021 Privind organizarea concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” Bihor.

279 29.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Bot-Pop Florița

278 29.06.2021

Privind aprobarea caietului de obiective și a Regulamentului elaborate în vederea organizării și desfășurării analizei noului proiect 

de management al domnului Vulcu Daniel Sorin, fost manager al Teatrului ”Tegina Maria” Oradea, care a obținut în urma evaluării 

finale nota 9,10, în vederea punerii în executare a sentinței civile nr. 63/2021/CA a Tribunalului Satu Mare

277 24.06.2021

Privind aprobarea caietului de obiective și a Regulamentului elaborate în vederea organizării și desfășurării analizei noului proiect 

de management al domnului Chiriac Aurel – Seriogea, manager al Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

276 24.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Suciu – Duca Nicolle

275 23.06.2021

Privind numirea doamnei Varodi Mariana, în funcția contractuală de consilier, gradul I la Compartimentul administrativ al Direcției 

generale economice, ca urmare a promovării în gradul imediat superior celui deținut

274 23.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minora Petroi Ada - Riana

273 23.06.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Lingurar Carmen – Adriana și schimbarea 

pe cale administrativă a numalui de familie pentru minora Lingurar Aniela - Ilinca

272 23.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numita Misinszki Andreea - Mara

271 23.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Bot-Pop Monica 

270 23.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Țărău Sergiu - Georgian

269 23.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Gripp Cristina - Florica

268 23.06.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

267 22.06.2021

Privind constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de contestații pentru evaluarea activității managerului Spitalului de Psihiatrie 

Nucet pe anul 2020

266 18.06.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Resteanu Luminița Elena prin mutare definitivă cu repartizarea postului 

deținut

265 18.06.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nicula Oana Laura prin mutare definitivă cu repartizarea postului 

corespunzător deținut

264 17.06.2021

Privind numirea comisiei de recepție pentru preluarea documentațiilor aferente contractului ”Actualizare plan de amenajare a 

teritoriului județean Bihor”, etapa II, Fazele II.I și II.II

263 17.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Venter Rodica – Monica. 

262 16.06.2021

Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului simplu temporar pentru minora Farkaș Carla - Roxana

261 15.06.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului domnului Vulcu Daniel Sorin pentru perioada 01.01.2017-

30.11.2019, în vederea punerii în executare a sentinței civile nr. 63/2021/CA a Tribunalului Satu Mare

260 14.06.2021

Privind numirea comisiei de implementare și finalizare a măsurilor identificate în Raportul Comisiei numită prin Dispoziția nr. 

206/06.05.2021



259 10.06.2021

Privind constatarea încetării de drept a Contractului individual de muncă nr. 101/26.04.2010 al domnului Jacan Dan – Mircea, 

având funcția de consilier, gradul IA, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a comunicării 

deciziei de pensie anticipate parțial.

258 10.06.2021

Privind modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 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 

contextul pandemiei cauzate de virusul COVID – 19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID – 19”

257 08.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț și a prenumelui pentru numita Buzgău Valeria

256 07.06.2021

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în comisiile constituite pentru atribuirea parcelelor din Parcul 

Industrial Tileagd, respectiv din Parcul Industrial Săcueni

255 07.06.2021

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Comisia de Etică și Disciplină a Filarmonicii de Stat Oradea

254 07.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Rostaș Livia - Gina

253 07.06.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numitul Rostaș Tudorel – Marian și schimbarea 

pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Rostaș Anays - Debora

252 07.06.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Vaszok Valeria

251 04.06.2021

Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Baș Teodora, consilier I superior în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor

250 03.06.2021

Privind numirea doamnei Derecichei Mioara Lăcrimioara pe perioadă nedeterminată în funcția publică de execuție vacantă de 

consilier I superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

249 03.06.2021 Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Bohuș Alina Emanuela

248 03.06.2021 Privind convocarea  Consiliului Județean Bihor

247 03.06.2021

Privind împuternicirea managerului de caz Milian Costel – Dumitru în vederea însoțirii copilului Covaciu Kornél și pentru semnarea 

actelor necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al minorului.

246 02.06.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie și a prenumelui pentru numita Andrei-Coita Iulia-

Mihaela

245 02.06.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul De Bustamante-Rodriguez-Lupu Alejandro-David

244 28.05.2021

Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în data de 14 iunie 

2021 – proba scrisă în vederea promovării în gradul imediat superior a personalului contractual din cadrul Consiliului Județean 

Bihor.

243 28.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Ardelean Ionuț

242 28.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Prokaj Márk - László

241 28.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Misuka Tünde – Mária.

240 28.05.2021

Privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului domnului Vulcu Daniel Sorin pentru activitatea desfășurată în 

anii 2017, 2018 și 2019 la Teatrul ”Regina Maria” Oradea, în vederea punerii în aplicare a sentinței civile nr. 63/2021/CA a 

Tribunalului Satu Mare.

239 26.05.2021 Privind încuviințarea mediatizării dispariției copiilor a căror reprezentant legal este Președintele Consiliului Județean Bihor



238 26.05.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului domnului Vulcu Daniel Sorin pentru activitatea 

desfășurată în anii 2017 și 2018, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 63/2021/CA a tribunalului Satu Mare

237 26.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Nemeș Ioana - Ramona

236 24.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Budău Andrada – Paula

235 24.05.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

234 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare DJ767A Uileacu de 

Criș(DN1) Bălaia-Burzuc-Sârbi (DN19E), județul Bihor – sporire capacitate portantă și eliminare exces de umiditate din petul 

drumilui” – cod SMIS 125117

233 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Execuție lucrări de remediere și punere în funcțiune 

stație de sortare și transfer Marghita”

232 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Execuție lucrări de remediere și punere în funcțiune 

stație de sortare și transfer Salonta”

231 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Execuție lucrări de remediere și punere în funcțiune 

platformă de stocare temporară Ștei”

230 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Execuție lucrări de remediere și punere în funcțiune 

stație de sortare și transfer Beiuș”

229 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Execuție lucrări de remediere și punere în funcțiune 

stație de transfer Săcueni”

228 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări  de reparații la sistemul de evacuare ape 

pluviale a stației de sortare și transfer Beiuș și Salonta și Platforma de stocare temporară Ștei, din cadrul proiectului Fazarea 

proiectului Sistem de management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor”.

227 21.05.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de reparații la sistemul de evacuare ape 

pluviale a stațiilor de sortare/transfer  Marghita, Stația de transfer Săcueni și accesul la Stația de Tratare mecano-biologică Oradea 

din cadrul proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor”.

226 20.05.2021

Privind constituirea unei comisii privind verificarea unor aspecte ce țin de activitatea Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex 

Muzeal

225 19.05.2021 Privind prelungirea suspendării la cerere a raportului de serviciu al doamnei Urdea Laura Ruxandra

224 19.05.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii de plasamentului copilului Moda Sebastian – Norbert

223 19.05.2021

Privind împuternicirea managerului de caz Criste Ramona în vederea însoțirii copilului Varga Stela – Alesia și pentru semnarea 

actelor necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al minorei

222 19.05.2021

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în grupul de lucru constituit în scopul realizării și organizării în 

comun cu Consiliul Local Oradea, a unor acțiuni culturale în Municipiul Oradea.

221 19.05.2021

Privind desemnarea persoanelor responsabile, la nivelul Consiliului Județean Bihor, cu inplementarea protocolului de colaborare 

încheiat cu Consiliul Local Oradea în scopul edificării unui centru de conferințe în Municipiul Oradea

220 14.05.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 257/12.08.2019 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor – 

Acronim OPD-Bihor”depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.



219 14.05.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 261/23.08.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE 

depus în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020

218 14.05.2021

Privind organizarea și desfășurarea evaluărilor anuale a managementului domnului Vulcu Daniel Sorin pentru activitatea desfășurată 

în anii 2017, 2018 și 2019 la Teatrul ”Regina Maria” Oradea, în vederea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 63/2021/CA a 

Tribunalului Satu Mare

217 14.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Drimbău Teodora - Codruța

216 14.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Baghină Nadina - Georgiana

215 13.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Camacho Justin - Diederick

214 13.05.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numitul Ciuciu Florin – Cătălin și schimbarea pe 

cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Ciuciu Alexandru - Gabriel

213 13.05.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita CIUCIU – PAVEL ANCA – DENISA și 

schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul CIUCIU MIHAI – FLORIN

212 13.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Megyesi Rareș - Andrei

211 13.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Arvay-Bâzgan Dominic-Eric

210 11.05.2021

Privind modificarea și completarea Anexei la Dispoziția nr. 179/13.04.2021 privind decalarea în două intervale orare diferite a 

programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor pe perioada stării de alertă

209 11.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Popa Patrik – Florin - Marian

208 06.05.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management,precum și aprobarea noului proiect de management al 

domnului Mariș-Hinsu Florin,manager la Centrul de cultură al județului Bihor pentru o perioadă de 3 ani

207 06.05.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului domnului Mariș-Hinsu Florin,manager al Scolii de Arte 

”Francisc Hubic” Oradea

206 06.05.2021

Privind numirea comisiei de identificare a mijloacelor legale,tehnice și financiare pentru reorganizarea activității muzeale de interes 

județean și municipal

205 06.05.2021 Privind convocarea consiliului județean Bihor

204 07.05.2021

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”

203 04.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui, în actul de naștere, pentru domnul Pușcaș Andrei - Gabriel

202 04.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Nagy Ioana – Angela

201 04.05.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Morar Adina – Maria.

200 04.05.2021

Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 183 din 16.04.2021 privind constituirea unei comisii 

pentru verificarea unor aspecte ce țin de activitatea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Bihor

199 29.04.2021 Privind numirea unui manager interimar la Teatrul ”Regina Maria” Oradea.

198 29.04.2021

Privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 63/2021/CA pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 193/111/2020, 

privitor la cererea de intervenție în interes propriu formulată de către dl. Vulcu Daniel Sorin, rămasă definitivă.

197 29.04.2021 Privind numirea managerului interimar al Filarmonicii de Stat Oradea



196 29.04.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului doamnei Mirișan Ligia Antonia, manager la Biblioteca 

Județeană ”Gheorghe Șincai” Bihor.

195 29.04.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului doamnei Czvikker Katalin, manager al Teatrului 

”Szigligeti Szinház” Oradea

194 29.04.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului doamnei Rîmbu Elvira, manager al Teatrului ”Regina 

Maria” Oradea.

193 29.04.2021

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului domnului Meleg Vilmos Tibor, manager al Filarmonicii de 

Stat Oradea.

192 27.04.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Țupu Ionuț

191 26.04.2021

Privind numirea d-nei Nicula Ioana Laura în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a modificării raportului de serviciu prin transfer, la cerere.

190 23.04.2021

Privind constituirea Comisiei de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, din cadrul Consiliului 

Județean Bihor.

189 22.04.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Modernizare DJ 767 B din DN76 Tășad-Copăcel-Șerghiș-DJ767 

km 0+000 – 19+779, L=19,779 km, județul Bihor – Lucrări de protecție drum”

188 21.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul CSAPÓ RAUL - ȘTEFAN

187 21.04.2021

De numire a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor situate in localitatea Bulz, 

județul Bihor, care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de interes județean: ”Construire pod peste 

râul Crișul Repede în localitatea Bulz, jud. Bihor” – etapa a II a

186 20.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numita Bondar Andreea - Cipriana

185 20.04.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

184 16.04.2021

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor situate în localitatea Bulz, județul Bihor, care fac parte din 

coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de interes județean: ”Construire pod peste râul Crișul Repede în localitatea 

Bulz, jud. Bihor” – etapa a II a

183 16.04.2021

Privind constituirea unei comisii pentru verificarea unor aspecte ce țin de activitatea Direcției Generale de Asistență Socială  și 

Protecția Copilului Bihor.

182 15.04.2021

Privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

181 14.04.2021

Privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului  instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului 

Județean Bihor

180 14.04.2021 Privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor

179 13.04.2021

Privind decalarea în două intervale orare diferite a programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bihor pe perioada stării de alertă.

178 13.04.2021

Privind modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 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 

contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, obiectivul specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19”.



177 13.04.2021 Privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 488 din 18.12.2020

176 12.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț și a prenumelui pentru numita Aberle Ildiko

175 09.04.2021 Privind exprimarea acordului referitor la școlarizarea în forma online a copilului Butt Alexandra - Alina

174 07.04.2021 Privind constituirea unei comisii privind verificarea unor aspecte ce țin de activitatea Teatrului ”Regina Maria” Oradea.

173 07.04.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza următoarelor contracte: nr. 199, 200, 201, 202, 

203/04.11.2019; nr. 136/11.07.2019; nr. 217/19.11.2019 și nr. 218/19.11.2019

172 07.04.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție parțială 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 

perioada 2016-2019”

171 07.04.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție finală pentru lucrările executate în baza următoarelor contracte: nr. 

20,21,22,23,24/26.02.2019; nr. 58,59,60,61,62/28.03.2018 și nr. 115/31.05.2019

170 06.04.2021

Privind împuternicirea unei persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor pentru a semna în numele și pentru 

Județul Bihor actele întocmite în baza Hotărârii C.J. Bihor nr. 134/29.06.2017, pentru imobilul Spitalul de Psihiatrie Nucet, situat în 

loc. Nicet, str. Pescărușului nr. 5, Județul Bihor, în vederea notării în cartea funciară a dreptului de proprietate a Județului Bihor

169 06.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numitul Tolcer Ioan

168 06.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Lupo Andrei

167 06.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Lupo Nicola

166 06.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Feșnic Teodora - Maria

165 02.04.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Révész Raluca - Diana

164 02.04.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor.

163 31.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Czeh István - Zoltán

162 31.03.2021

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la serviciile medicale și de recuperare 

necesare copilului Hamza Violeta

161 30.03.2021

Privind modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 324/28.10.2020 privind desemnarea nominală a 3 reprezentanți din cadrul comunității ca 

membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bihor

160 30.03.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Șipoș Roxana - Mihaela

159 30.03.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Rostaș Sorin - Giani

158 30.03.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Butt Alexandra - Alina

157 29.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numitul Radvanszky Zoltan-Csaba

156 29.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Todoca Irina - Maria

155 26.03.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 261/23.08.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE 

depus în cadrul Programului Interreg V – A România – Ungaria 2014-2020.

154 25.03.2021

Privind modificarea dispoziției nr. 822 din 15.12.2016 privind constituirea Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020

153 24.03.2021

Privind constituirea comisiei de predare – preluare bunuri imobile și mobile din sau în domeniul public și domeniul privat al 

Județului Bihor



152 24.03.2021

Privind acceptarea ofertei de donație autentificată prin Încheierea nr. 429 din 15 martie 2021, a Asociației Agenția de Management 

al Destinației Bihor a unor bunuri mobile reprezentând obiecte de inventar și a autoturismului marca Dacia Duster

151 23.03.2021

Privind numirea doamnei Szatmari Beata Greta pe perioadă determinată în funcția contractuală de consilier, gradul I în cadrul 

Compartimentului administrativ – Direcția generală economică al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

150 23.03.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de fațadă la corpul principal Spitalul de 

psihiatrie Nucet, județul Bihor”

149 23.03.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției 50 din 2019 privind constituirea grupului de lucru, responsabil cu asigurarea 

transparenței decizionale în cadrul Consiliului Județean Bihorși desemnarea persoanei responsabile pentru relația cu societatea 

civilă.148 22.03.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

147 22.03.2021 Privind desemnarea membrilor Comisiei de selectionare a documentelor create și deținute de către Consiliul Județean Bihor

146 19.03.2021

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Actualizare/Completare/Revizuire 

Studiu de fezabilitate, elaborare Proiect pentru autorizarea Executării Lucrărilor, Proiect Tehnic de execuție și asistență Tehnicădin 

partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) ”Drum Expres Oradea-Arad”

145 19.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui, în actul de naștere, pentru domnul Meșter Florian - Dorin

144 19.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minora Baratky Brigitta

143 19.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Miron Adina

142 19.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita E Balog Gyongyver

141 19.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Ducu Alexa - Briana

140 19.03.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Modernizare DJ 767 D km 0+000 la km 2+100, sector Vârciorog, 

L=2,100 km, județul Bihor”. 

139 19.03.2021 Privind modificarea Dispoziției nr. 494 din 22.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Bihor.

138 19.03.2021

Privind modificarea art. 1 și art. 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 411/24.10.2018 privind constituirea 

comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Bihor

137 19.03.2021 Privind suspendarea la cerere a Contractului individual de muncă nr. 158/02.09.2016 al doamnei Horvath Oana – Dorina.

136 19.03.2021 Privind constatarea încetării contractului individual de muncă nr. 139/29.06.2015 al d-lui Porumb George Călin

135 19.03.2021 Privind exprimarea acordului referitor la școlarizarea în forma online a copilului Rostaș Sorin – Giani 

134 19.03.2021 Privind exprimarea acordului referitor la școlarizarea în forma online a copilului Silaghi Naomi – Daniela

133 19.03.2021 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Silaghi Naomi – Daniela 

132 18.03.2021 Privind exprimarea acordului reprezentantului legal referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Fechete Radu

131 18.03.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare DJ 767A – Uileacu 

de Criș(DN1)-Bălaia-Burzuc-Sârbi (DN 19E), Județul Bihor” – cod SMIS 125117

130 16.03.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: Lucrări de terasament pentru ”Înființare Centru 

de pregătire pentru salvatori montani în județul Bihor, beneficiind de experiența elvețiană din St. Gallen”

129 16.03.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Înființare Centru de pregătire pentru salvatori 

montani în județul Bihor, beneficiind de experiența elvețiană din St. Gallen”

128 11.03.2021 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Blaj Amalia Sabina



127 11.03.2021

Privind modificarea și completarea dispoziției nr. 187/2020 privind constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor respectiv a Regulamentului de organizare și funcționare

126 11.03.2021
Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Reparații imobil Săcueni str. Morii nr. 16, jud. Bihor”

125 11.03.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Măsuri de protecție a fațadei imobilului din mun. 

Oradea, str. Republicii nr. 35, jud Bihor”

124 11.03.2021

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 și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul: ”Înființare Parc 

Științific și Tehnologic Bihor” str. Ceyrat nr. 4 Oradea

123 11.03.2021

Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al Direcției arhitect șef de către 

doamna Filip Ioana Mirabela

122 10.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Pop Monica - Iulia

121 10.03.2021

Privind desemnarea persoanelor împuternicite pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare

120 08.03.2021

Privind abilitarea Direcției Arhitect Șef a Consiliului Județean Bihor de a atribui număr de înregistrare din aplicația informatică 

Sobis  cererilor depuse de solicitanți la sediul din str. Armatei Române nr. 1/A și de a încasa direct de la solicitanți taxele și tarifele 

locale pentru cererile ce intră în competența de soluționare a acesteia

119 08.03.2021 Privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 487 din 18.12.2020

118 08.03.2021

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”achiziția echipamentelor necesare 

pentru căutare, salvare și transport victime pe teren dificil, în cadrul proiectului IPHEALTH – FA Phase, cod ems ROHU449”

117 08.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Chiș – Bulea Albert - Gavril

116 08.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora POP VICTORIA- MARIA-ANTONIA

115 05.03.2021 Privind modificarea dispoziției nr. 295 din 16.10.2020 a Președintelui Consiliului Județean Bihor

114 05.03.2021

Privind modificarea și înlocuirea Anexei la dispoziția nr. 283/02.10.2020 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor, cod SMIS 128043”

113 03.03.2021

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Feneși Tibor și 

numirea în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului relații publice

112 03.03.2021

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției publice de conducere de director general, gradul II al 

Direcției generale economice de către domnul Onița Lucian Cristian

111 03.03.2021

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Carțiș Horia 

Laurențiu și reluarea activității pe funcția publică de conducere de director general

110 03.03.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări auxiliare pentru lucrări de reparații la 

imobilul Consilului Județean Bihor, strada Patrioților nr. 2”

109 03.03.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de reparații la imobilul achizitorului, strada 

Patrioților nr.2, jud. Bihor”

108 02.03.2021

Privind numirea doamnei Derecichei Mioara Lăcrimioara în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier I superior din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor



107 01.03.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Dombi Maria

106 26.02.2021

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 15 martie 2021 

– proba scrisă în vederea ocupării pe periodă determinată a funcției contractuale temporar vacante de consilier, gradul I din cadrul 

Compartimentului administrativ

105 25.02.2021

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numitul Maghiar- Blanariu Vlad Constantin și 

schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Blanariu Selena Iulia

104 25.02.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Poinar Nicolae Dan prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

103 23.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Demian-Pantea Patricia - Carla

102 23.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Cereșan Dănuț - Florin

101 22.02.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Pop Corina Cristina, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

100 22.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Edu Cristina – Andrada – Ioana 

99 22.02.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Popa Delia, consilier achiziții, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere.

98 19.02.2021

Privind modificarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 83/10.02.2021 privind încetarea raportului de serviciu al 

doamnei Miclea Simona Ioana prin eliberarea din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Compartimentului corp control

97 17.02.2021 Privind convocarea Consilului Județean Bihor

96 16.02.2021 Privind aprobarea Caietului de obiective pentru Centrul de Cultură al Județului Bihor 

95 16.02.2021

Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 83/10.02.2021 privind încetarea raportului de serviciu 

al doamnei Miclea Simona Ioana prin eliberarea din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Compartimentului corp control

94 16.02.2021

Privind modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 88 din 10.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul organizat în data de 24 februarie 2021 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice temporar 

vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor

93 16.02.2021

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minora Silaghi Naomi – Daniela în 

vederea înlesnirii accesului  la servicii medicale, educaționale, recreative și de recuperare necesare bunei dezvoltări a acesteia

92 15.02.2021

Privind stabilirea unor măsuri referitoare la păstrarea și utilizarea sigiliului cu stema României și a ștampilelor, în activitatea 

Președintelui Consiliului Județean Bihor și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor.

91 15.02.2021

Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Reabilitare fațade, schimbare acoperiș, reparații 

tâmplărie, Oradea str. Moscovei nr. 5 – Etapa I”.

90 11.02.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de remediere a depozitului neconform 

Oradea, închis prin proiectul Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bihor

89 11.02.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Sonea Alina Sanda prin eliberare din funcția publică de auditor, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului audit intern

88 10.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Sárközi Cristian-Alex-Valentin

87 10.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Sárközi Cristian-Alex-Valentin



86 10.02.2021 Privind avansarea la gradația 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Laslău Alexandru Alin

85 10.02.2021 Privind avansarea la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Avram Adriana Ileana

84 10.02.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bimbo Vasile, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

83 10.02.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Miclea Simona Ioana prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului corp control.

82 08.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Harapu Andrei - Marius

81 08.02.2021

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de reparații interioare la sediul 

Consiliului Județean Bihor, str. Parcul Traian nr. 5”

80 08.02.2021

Privind numirea doamnei Pop Corina în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 

instituții subordonate

79 08.02.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Pop Corina Cristina prin eliberare din funcția publică de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic-contencios

78 08.02.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Pantea Anica Lucia prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului relații externe

77 08.02.2021 Privind încetarea Contractului individual de muncă al doamnei Feneși Klara Melinda

76 04.02.2021

Privind instituirea măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare și secetoase, precum și măsurile 

ce trebuie luate înainte de începerea sezonului rece și la gestionarea deșeurilor și rezidurilor combustibile

75 04.02.2021 Privind stabilirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis și a fumatului

74 04.02.2021 Privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2021 din cadrul Consiliului Județean Bihor

73 04.02.2021 Privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în cadrul Consiliului Județean Bihor 

72 03.02.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Haraszt Gavril – Sorin 

71 03.02.2021

Privind împuternicirea managerului de caz Andor Aurelia - Florica în vederea însoțirii copilului Fekete Victor – Marcu și semnarea 

actelor necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al minorului 

70 03.02.2021

Privind împuternicirea managerului de caz Moldovan Aurelia – Rodica în vederea însoțirii copilului Silaghi Naomi – Daniela și 

pentru semnarea actelor necesare evaluării complexe, încadrării în grad de handicap precum și cele referitoare la orientarea școlară 

și programul educațional al minorei.

69 03.02.2021

Privind împuternicirea managerului de caz Mateș Mirela – Anca în vederea însoțirii copilului Rus Florica – Nicoleta – Monica și 

semnarea actelor necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al minorei

68 03.02.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Ciobanu Sorin, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în interesul serviciului

67 03.02.2021

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare de către doamna Gaciu Otilia Camelia a funcției publice de conducere 

temporar vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

66 03.02.2021

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției publice de conducere temporar vacantă de director general, 

gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor de către doamna Gaciu Otilia Camelia și numirea în 

funcția publică de director executiv adjunct al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor



65 01.02.2021

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Elaborare D.A.L.I. pentru lucrarea 

”Reabilitare DJ 767E Oșorhei-Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L=12,700 km) județul Bihor”și a Proiectului tehnic de 

execuție pentru obiectivul: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” județul Bihor

64 29.01.2021

Privind numirea doamnei Seres Monica Teodora pe perioadă determinată în funcția contractuală de de consilier la Compartimentul 

cabinetul președintelui

63 29.01.2021

Privind transformarea funcției publice vacante de referent III superior din cadrul Compartimentului relații cu consilierii, pe perioada 

vacantării temporare a postului și ocuparea acesteia prin mutare temporară

62 28.01.2021 Privind constatarea prelungirii suspendării contractului individual de munncă al domnului Cseke Attila Zoltan

61 28.01.2021

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Reparații la imobilul Consiliului Județean Bihor din 

municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, jud. Bihor

60 28.01.2021

Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 15 februarie 2021 – proba 

scrisă în vederea ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante de consilier, gradul I din cadrul 

Compartimentului administrativ

59 27.01.2021 Privind desemnarea unui cenzor în Comisia de cenzori a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest

58 27.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Bot Cristian

57 27.01.2021

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

Județean Bihor

56 27.01.2021

Privind constituirea Comisiei de negociere a condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor la nivelul Consiliului Județean Bihor 

55 27.01.2021 Privind încetarea Contractului de management nr. 100/01.06.2016 al domnului Jacan Dan Mircea 

54 25.01.2021

Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Pater Cosmin Bogdan, consilier, gradul II în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor 

53 25.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Danciu Andrea Katalin prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, 

grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

52 25.01.2021

Privind constatarea încetării suspendării contractului individual de muncă al domnului Pater Cosmin Bogdan, consilier, gradul II în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

51 22.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Sîrca Alexandru - Emanuel

50 21.01.2021 Privind incetarea contractului individual de muncă nr. 167/14.11.2017 al d-lui Chereji Alin Gheorghe

49 21.01.2021 Privind convocarea Consiliului Judetean Bihor 

48 20.01.2021

Privind modificarea și înlocuirea Anexei la Dispoziția nr. 261/23.08.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE 

depus în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020

47 20.01.2021 Privind încetarea Contractului individual de muncă al doamnei Szatmari Beata Greta

46 20.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Sotoc Florian Teodor prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor



45 19.01.2021

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, clasa I, 

grad profesional superior – Compartimentul instituții subordonate 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

44 19.01.2021

Privind numirea doamnei Kiss Judit Erzsebet în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 

compartimentului instituții subordonate

43 19.01.2021

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Întreținere comună și alte lucrări de 

reparații permanente (estetică rutieră) 2021-2023

42 19.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Molnar Natalia

41 19.01.2021

Privind transferul la cerere al domnului Mateaș Aurelian Florin, consilier, gradul IA în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bihor.

40 18.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Kiss Judit Erzsebet prin eliberare din funcția publică de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic-contencios

39 15.01.2021

Privind desemnarea unui membru și a unui membru supleant, reprezentanți ai Președintelui Consiliului Județean Bihor, în Consiliul 

de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Nucet

38 15.01.2021

Privind delegarea coordonării unor servicii publice de interes județean din subordinea Consiliului Județean Bihor către dl Gal Călin 

Grațian, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor

37 15.01.2021 Privind avansarea la gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Muțet Cosmin Vasile

36 15.01.2021

Privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Resteanu Luminița Elena și numirea funcția publică de execuție de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Bihor

35 15.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Brancsik Carmen prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

34 14.01.2021 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

33 14.01.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Olcian Anca, consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul 

instituții subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere

32 14.01.2021 Privind avansarea la gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Olcian Anca

31 14.01.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Vesselenyi-Horvath Edit, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliul Județean Bihor, prin transfer la cerere

30 14.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita MACAROV ADRIANA

29 13.01.2021

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

președintelui Consiliului Județean Bihor

28 13.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Marcu Elena prin eliberarea din funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Biroul autoritatea județeană de transport

27 13.01.2021

Privind  schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie în actele de stare civilă românești pentru numita AL MEZIED 

IASMINA

26 12.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numita AVRAAM MARIA-ELISABETA



25 12.01.2021 Privind  încetarea Contractului individual de muncă nr. 144/20.11.2015 al doamnei Iacob Camelia Florica

24 11.01.2021

Privind  modificarea Dispoziției cu nr. 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”

23 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 261/23.08.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE 

depus în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020

22 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 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 contextul al pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID – 19”

21 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 92/13.04.2018 privind aprobarea componenței actualizate a echipei de 

implementare a proiectului: ”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L 

totală=12,893 km, județul Bihor”.

20 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 449/19.11.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Reabilitare și modernizare DJ 767A Uileacu de Criș (DN1) Bălaia-Burzuc-Sârbi(DN19E), județul Bihor”

19 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 93/13.04.2018 privind aprobarea componenței actualizate a echipei de 

implementare a proiectului: ”Traseul regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764 A; DJ 108J; 

L totală= 43,375 km, județul Bihor.

18 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 237/29.07.2019 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului ”Proiect 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 – Faza Full Aplication” (Integrated project for 

sustainable development in the mountain area of Bihor Country, improvement of access and development in health care services in 

case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”) acronim IPHEALTH – FA Phase, depus în cadrul Programului 

Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020

17 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 1090 din 29.12.2017 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și 

amenajări speciale de muzeu Etapa I”

16 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 448/19.11.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor

15 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 466/29.11.2018 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”

14 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 257/12.08.2019 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor – 

Acronim OPD-Bihor” depus în cadrul programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020



13 08.01.2021

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 283/02.10.2020 privind aprobarea componenței echipei de implementare a 

proiectului: ”Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor, cod SMIS 128043”

12 08.01.2021 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020

11 07.01.2021

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ghirosa Sava, consilier, clasa I, grad profesional în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer în interesul serviciului

10 06.01.2021

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. și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul: Reconstruire Cabana 

Vadu Crișului pentru realizare Centru de monitorizare și promovare a naturii Vadu Crișului, în cadrul proiectului ROHU 126 

”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”

9 06.01.2021 Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 8/30.10.2015 al doamnei Moca Livia

8 05.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Abrudan Mihaela

7 05.01.2021 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Penzes Johanna - Bernadett

6 05.01.2021

Cu privire la 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 2021, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor la 

regimul actelor de stare civilă.

5 05.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Butiri Viorica Valeria prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

4 04.01.2021

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.

3 04.01.2021 Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 102/26.04.2010 al doamnei Roșu Luminița Eugenia

2 04.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Puskas Melinda prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

1 04.01.2021

Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Câtu Andrea Katalin prin eliberare din funcția publică de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor







 











































 


