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Titlul hotarârii
Privind transformarea a două posturi de natură contractuală vacante din cadrul Compartimentului Revista de
cultură „Várad” Oradea al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor
Privind completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.2/2021
Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bihor în Comisia Județeană Bihor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
Privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor și
transmiterea acestora fără plată, către alte instituții publice/autorități publice
Privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere etapa a doua, a terenurilor în suprafață de: 752 mp
nr.cadastral 53399 înscris în CF nr.53399 Bulz; 77 mp nr.cadastral 51459 înscris în CF nr.51459 Bulz; 2 mp
nr.cadastral 53159 înscris în CF nr.53159 Bulz; 20 mp nr.cadastral 53158 înscris în CF nr.53158 Bulz; 58 mp
nr.cadastral 50213 înscris în CF nr.50213 Bulz; 2 mp nr.cadastral 50165 înscris în CF nr. 50165 Bulz; 14 mp
nr.cadastral 50652 înscris în CF nr.50652 Bulz și 10 mp nr.cadastral 50786 înscris în CF nr.50786 Bulz,
proprietatea privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate
publică:”Construire pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, jud. Bihor”
Privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară autentificată prin Încheierea nr. 1875 din 10 decembrie 2020, a
Societății VELTA PROD S.R.L. în domeniul public al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenurilor
intravilane în suprafață totală de 625 mp, situate în comuna Budureasa, județul Bihor, în scopul dezvoltării
drumului județean DJ 764A, aflat în domeniul public al județului Bihor
Privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară autentificată prin Încheierea nr. 1888 din 15 decembrie 2020, a
Societății ROYAL ESTATES & BUILDINGS S.R.L. Oradea, în domeniul public al Județului Bihor – Consiliul
Județean Bihor, a terenului intravilan în suprafață de 4 mp, nr. cadastral 51504, înscris în CF nr. 51504
Budureasa, situat în comuna Budureasa, județul Bihor, în scopul dezvoltării drumului județean DJ 764A, aflat în
domeniul public al județului Bihor
Privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru scoaterea definitivă din gestiunea Bibliotecii Județene
„Gheorghe Șincai” Bihor – Oradea, a bunurilor culturale comune 1.680 unități de bibliotecă - cărți și transferul lor
definitiv sub formă de donație în favoarea Parohiei Reformate Oradea - Episcopia Bihor
Privind cuprinderea în domeniul public al Județului Bihor a bunurilor realizate în cadrul programelor de investiții
asumate de operatorul S.C. Compania de Apă S.A. prin contractul de delegare a gestiunii
Privind revocarea dreptului de administrare al Muzeului Țării Crișurilor asupra unor spații din imobilul situat în
Oradea, str. Aurel Lazăr nr.13 și constituirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora, în favoarea A.D.I.
”Ecoland”, A.D.I. ”Ecolect Group” și A.D.I. ”Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor” în scopul
gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor
Privind revocarea dreptului de administrare al Filarmonicii de Stat Oradea asupra unui spațiu din imobilul situat
în Oradea, str. Moscovei nr.5 și constituirea dreptului de administrare asupra acestuia, în favoarea Școlii de Arte
”Francisc Hubic” Oradea, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor
Privind acordarea dreptului de trecere, asupra unei parți din terenul aflat în domeniul public al Județului Bihor,
situat în localitatea Haieu, comuna Sânmartin, număr cadastral 63224, în favoarea domnului George Gabriel
Bologan – proprietar al imobilului identificat în C.F. nr. 64547, număr cadastral 64547 Sânmartin
Privind luarea unor măsuri de gestionare și administrare a Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1411/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură - FAIR
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1415/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură - FAIR
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1417/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură – FAIR
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1419/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură – FAIR
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Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1429/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură - FAIR
Privind aprobarea Rețelei Unităților de învățământ special la nivelul Județului Bihor pentru anul școlar 20212022.
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 708/13.01.2021, înaintă de către dl. Stoicovici Geanini Cătălin
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 811/14.01.2021, înaintă de către dl. Kover Robert Laszlo
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1114/18.01.2021 înaintată de Sindicatul Național din Cultură – FAIR
Privind respingerea plângerii prealabile nr. 797/14.01.2021, înaintată de către dl. Sarkady Zsolt Csaba
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.08.2018 Privind stabilirea componenței
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Colegiul Director al Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor a Județului Bihor
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul administrativ al Teatrului
”Regina Maria” Oradea
Privind desemnarea unui cenzor, reprezentant al Consiliului Județean Bihor, în Comisia de cenzori a Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul Consultativ la Unitatea de
Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație al Spitalului de
Psihiarie Nucet
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 103 din 30.07.2019 privind constituirea U.A.T
Județul Bihor ca și unitate de achiziții centralizată pentru organizarea, derularea procedurilor de atribuire a
acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative aferente Programului pentru școli în perioada 2019-2021 pentru un număr de 99 U.A.T-uri
din județul Bihor care nu și –au asumat responsabilitate organizării și derulării Programului pentru școli al
României
Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.15 din 28.01.2020 privind aprobarea
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei
Privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor în cadrul
proiectului cu titlul ”Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile
la servicii socio-medico-educaționale de calitate” – cod proiect PN4049, finanțat prin Programul ”Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” , Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021
Privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor în cadrul
proiectului cu titlul ”Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile
la servicii socio-medico-educaționale de calitate” – cod proiect PN4049, finanțat prin Programul ”Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” , Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021
Privind aprobarea procedurii de continuare a externalizării serviciilor sociale pentru contractele de furnizare
servicii sociale
Privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 28864/29.12.2020
Privind salariile de bază pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor și personalul
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Bihor ale căror salarii au fost stabilite prin Hotărâre a Consiliului
Județean Bihor
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului: „Reabilitare și modernizare DJ
767 Dobrești – Vârciorog, sector de la km 10+940 la 27+500, L= 16,560 km”
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului: „Modernizare DJ 767B din
DN 76- Tășad – Copăcel- Serghiș – DJ 767, km 0+000 – 19+779, L= 19,779 km.”
Privind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în
comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES
ORADEA-ARAD”
Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020
Privind constatarea încetării şi vacantarea unui mandat de consilier judeţean

