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

R E G I S T R U
pentru evidența dispozițiilor ale Consiliului Județean Bihor-2021



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


