
             pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean Bihor-2021

Nr.înreg. Data Titlul hotarârii
117 31.05.2021 Privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bihor

116 31.05.2021 Pentru aprobarea Ghidului de construire în zonele de turism și agrement precum și în zonele de locuire cu 
potențial turistic, situate în zona montană a județului Bihor 

115 31.05.2021 Privind respingerea plângerilor prealabile depuse de operatorii de transport pentru neacceptarea la plată a 
facturilor emise pentru transportul elevilor aferente lunilor februarie și martie 2021

114 31.05.2021 Privind încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Local Oradea pentru finanțarea în comun a activității 
muzeale prestate de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

113 31.05.2021
Privind reorganizarea Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal, aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal

112 31.05.2021
Privind trecerea imobilului – teren – situat în orașul Vașcău înscris în CF nr. 50871 Vașcău, nr. cadastral 50871, 
având o suprafață de 838 mp, din proprietatea publică a Județului Bihor, în proprietatea privată a Județului Bihor, 
în scopul gestionării eficiente a patrimoniului Județului Bihor

111 31.05.2021

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 180 din 16.11.2020, Privind trecerea 
imobilelor teren și clădiri, situate în municipiul Oradea, în zona str. Vlădeasa nr. 1, identificate pe amplasamentul 
cu nr. cadastral 183463 înscris în CF nr. 183463 Oradea, nr. cadastral 170360 înscris în CF nr. 170360 Oradea și 
nr. cadastral 169334 înscris în CF nr. 169334 Oradea, din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public 
al Municipiului Oradea, în vederea realizării unui nou spital în municipiul Oradea, județul Bihor

110 31.05.2021 Privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 33 din 27.02.2020, Privind aprobarea unor 
măsuri împotriva infecției cu coronavirus COVID-19 la nivelul U.A.T Județul Bihor

109 31.05.2021
Privind trecerea imobilului – teren, situat în comuna Bratca, în suprafață de 1910 mp, înscris în CF nr. 55380 
Bratca, nr. cadastral 55380, din domeniul public al județului Bihor în domeniul public al comunei Bratca, în 
scopul realizării unor investiții și folosirii acestuia pentru activități de interes public local

108 31.05.2021 Privind acordul Județului Bihor, în vederea înscrierii în CF nr. 205929 Oradea, a construcției – padoc pentru câini, 
realizată de către R.A. Aeroportul Oradea din fonduri proprii

107 31.05.2021 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către R.A. Aeroportul Oradea a unor spații, respectiv a unui 
teren, aflate în proprietatea Județului Bihor și în administrarea R.A. Aeroportul Oradea

106 31.05.2021
Privind modificarea și completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 185 din 26.11.2020 
Privind aprobarea taxelor şi tarifelor  locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al 
județului și la bugetul instituțiilor subordonate

105 31.05.2021 Privind aprobarea bugetului RA Aeroportul Oradea pe anul 2021
104 31.05.2021 Privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2021 – rectificat

103 12.05.2021 Privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOLECT GROUP privind organizarea unei Luni a curățeniei în județul Bihor

102 12.05.2021 Privind aprobarea culoarului de expropriere a lucrării de utilitate publică: „Varianta de ocolire Aleşd”, judeţul 
Bihor

101 12.05.2021 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
„Varianta de ocolire Aleşd”, judeţul Bihor

100 12.05.2021
Privind încheierea unui acord  de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și 
Consiliul Județean Bihor în vederea implementării de măsuri active de conservare pe teritoriului sitului Natura 
2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului

99 12.05.2021
Privind încheierea unui acord  de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și 
Consiliul Județean Bihor în vederea implementării de măsuri active de conservare pe teritoriului sitului Natura 
2000 ROSCI0262 Valea Iadei

98 12.05.2021
Privind încheierea unui acord  de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și 
Consiliul Județean Bihor  în vederea implementării de măsuri active de conservare pe teritoriului sitului Natura 
2000 ROSCI0098 Lacul Pețea

97 12.05.2021 Privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea în vederea 
organizării în comun a unor acțiuni culturale în Municipiul Oradea

                                                       R E G I S T R U



96 27.04.2021 Privind încheierea unui protocol de colaborarea între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea în 
vederea edificării unui centru de conferințe în Municipiul Oradea

95 27.04.2021
Privind trecerea imobilului teren și clădire, situat în localitatea Băile Felix comuna Sânmartin, înscris în CF nr. 
58752 Sânmartin, nr. cadastral 2088, din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Comunei 
Sânmartin, în vederea modernizării și folosirii pentru activități în interes public

94 27.04.2021

Privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE 
BIHOR S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul 
Bihor, a votului cu privire la puncte înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor și a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28.04.2021, respectiv din data de 
05.05.2021 a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține)

93 27.04.2021 Pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 163/29.10.2020 Privind validarea desemnării 
nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2020 - 2024

92 27.04.2021 Privind încheierea unui protocol de colaborarea între U.A.T. Județul Bihor și Municipiul Oradea în scopul 
îndeplinirii unor obligații asumate prin contractele de finanțare nr. 10/16.12.2016 și nr. 1424/26.03.2014

91 27.04.2021 Privind încheierea unui protocol de colaborarea între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea în 
vederea reorganizării activității muzeale din Județul Bihor și Municipiul Oradea 

90 27.04.2021
Privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a 
Județului Bihor, precum și a principalilor indicatori tehnici, pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea.”

89 27.04.2021 Privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. Comuna Biharia pentru 
realizarea obiectivului de investiții  ”Drum de legătură între localitatea Paleu  și localitatea Biharia”

88 27.04.2021 Privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. Comuna Paleu pentru 
realizarea obiectivului de investiții  ”Drum de legătură între localitatea Paleu  și localitatea Biharia”

87 27.04.2021 Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți  obiectivului:  “Reparaţii capitale sediul Consiliului 
Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35”

86 27.04.2021 Privind darea în folosinţă gratuită către A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a unor bunuri 
aflate în domeniul privat al județului Bihor, în vederea implementării proiectului ”Siguranța Circulației”

85 27.04.2021 Privind încheierea unui contract de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Asociația ”Agenția 
de Management al Destinației Bihor” 

84 27.04.2021
Privind trecerea imobilului situat în Oradea str. Patrioților nr. 2, înscris în CF nr. 157231 Oradea, nr. cadastral 
157231-C1, din domeniul public în domeniul privat al județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a 
patrimoniului județului Bihor

83 27.04.2021
Privind revocarea dreptului de administrare al Teatrului ”Regina Maria” și al Teatrului ”Szigligeti Szinhaz” 
asupra spațiilor deținute de către acestea în imobilul situat în Oradea str. Patrioților nr. 2, în scopul gestionării 
eficiente a patrimoniului județului Bihor

82 27.04.2021 Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2021
81 27.04.2021 Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020

80 09.04.2021 Privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. Comuna Sânmartin 
pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”

79 09.04.2021 Privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA și din cota de 
14% din impozitul pe venit, estimată pentru perioada 2022-2024

78 09.04.2021 Privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2021

77 30.03.2021
Privind aprobarea colaborării dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ecolect Grup în scopul organizării și implementării unui PARTENERIAT PENTRU 
DEZVOLTARE LOCALĂ

76 30.03.2021 Privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean nr. 55/24.02.2021 Privind aprobarea unor 
măsuri de  asigurare a  managementului la  Regia autonomă ”Aeroportul Oradea”

75 30.03.2021 Privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Bihor.

74 30.03.2021
Privind aprobarea  încheierii  unui protocol de colaborare între Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere  și U.A.T. Județul Bihor pentru realizarea obiectivului de investiții   “Drum de legătură între 
municipiul Oradea și comuna Sânmartin”

73 30.03.2021 Privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 163/29.10.2020 Privind validarea desemnării 
nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2020 - 2024

72 30.03.2021 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reparații capitale și refaceri poduri pe 
DJ 792 A Leș – limită Județ Arad”  



71 30.03.2021 Privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea membrilor 
Consiliului de administrație al  Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea”

70 30.03.2021 Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliul Județean Bihor sub nr.  5532/09.03.2021, nr. 
5534/09.03.2021 și nr.7220/25.03.2021,împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.226/15.12.2020

69 30.03.2021 Privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub  nr. 5590 din  09.03.2021, 
împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.144/29.10.2020

68 30.03.2021
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Municipiul Salonta, U.A.T. Municipiul 
Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș și U.A.T. Oraș Aleșd în scopul realizării unor centre de colectare a deșeurilor

67 30.03.2021
Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Municipiul Salonta, U.A.T. Municipiul 
Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș, U.A.T. Oraș Aleșd și Societatea Administrația Domeniului Public Oradea 
S.A. în scopul prestării unor servicii publice locale

66 30.03.2021 Privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor și 
transmiterea acestora fără plată, către alte instituții publice/autorități publice

65 30.03.2021 Privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Țării Crișurilor Oradea a unor bunuri mobile – obiecte de inventar, 
aflate în domeniul privat al județului Bihor

64 30.03.2021
Privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru scoaterea definitivă din gestiunea Bibliotecii Județene 
“Gheorghe Șincai” Bihor – Oradea, a bunurilor culturale comune 19.263 unități de bibliotecă – cărți, și transferul 
lor definitiv sub formă de donație în favoarea Primăriei Comunei Sânmartin.

63 30.03.2021 Privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali la nivelul județului Bihor
62 30.03.2021 Privind constatarea încetării și vacantarea unui mandat de consilier județean

61 24.02.2021 Privind numirea unui administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 
”Aeroportul Oradea”

60 24.02.2021

Pentru actualizarea Hotărârii Consiliul Județean Bihor nr. 239 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea valorii 
totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Bihor, precum și a 
principalilor indicatori tehnici, pentru proiectul "CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ȘI 
SECURITATE LA AEROPORTUL ORADEA"

59 24.02.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 4064/18.02.2021 împotriva Hotărârii C.J. Bihor nr. 6/19.01.2021

58 24.02.2021
Privind suspendarea indicatorilor de performanță financiari pe durata mandatelor interimare a membrilor 
Consiliului de Administrație provizoriu al Regiei Autonome “Aeroportul Oradea”, numiți prin Hotărârea 
223/15.12.2020

57 24.02.2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean  în Consiliul Director al Fundației de Protejare a 
Monumentelor Istorice din Județul Bihor

56 24.02.2021 Privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Evidență al Persoanelor a Județului Bihor
55 24.02.2021 Privind aprobarea unor măsuri de  asigurare a  managementului la Regia autonomă ”Aeroportul Oradea”
54 24.02.2021 Privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului  societății Pază și Protecție  Bihor SRL

53 24.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de asociere în participațiune legalizat sub nr. 
20/12.02.2019

52 24.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat legalizat sub nr. 21/12.02.2019

51 24.02.2021
Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliul Județean Bihor sub nr. 2496/01.02.2021, 
2497/01.02.2021, 2613/02.02.2021, 2614/02.02.2021, 2615/02.02.2021,  împotriva Hotărârii Consiliului Județean 
Bihor nr.220/15.12.2020

50 24.02.2021 Privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 2237/28.01.2021, 
împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.242/29.12.2020

49 24.02.2021 Privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate la Consiliul Județean Bihor sub nr. 2354/29.01.2021 și nr. 
2469/01.02.2021 împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.241/29.12.2020

48 24.02.2021
Privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru scoaterea definitivă din gestiunea Bibliotecii Județene 
“Gheorghe Șincai” Bihor – Oradea, a bunurilor culturale comune 22.340 unități de bibliotecă – cărți și transferul 
lor definitiv sub formă de donație în favoarea Asociației Biblioteca Virtuală Elit

47 24.02.2021
Privind revocarea dreptului de administrare al Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” asupra imobilului (clădire 
și teren) situat în Sat Băile-Felix, comuna Sânmartin, înscris în CF nr. 58752 Sânmartin, nr. CAD 2088, în scopul 
gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor

46 24.02.2021 Privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra spațiului cu destinație medicală reprezentând Atelierul 1, 
situat în Oradea str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, etajul 2

45 24.02.2021 Privind încheierea contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul 
Județean de Poliție Bihor, pentru punerea în aplicare a Protocolului de colaborare ”Pentru un județ curat”



44 24.02.2021

Privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale și sumelor aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 și 
estimările pe anii 2022-2024 aferente cotei de 20% și sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de 
necolectare pe total județ

43 28.01.2021 Privind transformarea a două posturi de natură contractuală vacante din cadrul Compartimentului Revista de
cultură „Várad” Oradea al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor

42 28.01.2021 Privind completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.2/2021
41 28.01.2021 Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor

40 28.01.2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bihor în Comisia Județeană Bihor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

39 28.01.2021 Privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

38 28.01.2021 Privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor și
transmiterea acestora fără plată, către alte instituții publice/autorități publice

37 28.01.2021

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”

36 28.01.2021

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

35 28.01.2021

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

34 28.01.2021
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

33 28.01.2021 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

32 28.01.2021

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

31 28.01.2021
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

30 28.01.2021
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

29 28.01.2021 Privind luarea unor măsuri de gestionare și administrare a Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL

28 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1411/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură - FAIR

27 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1415/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură - FAIR

26 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1417/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură – FAIR

25 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1419/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură – FAIR

24 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1429/20.01.2021, înaintată de Sindicatul Național din Cultură - FAIR



23 28.01.2021 Privind aprobarea Rețelei Unităților de învățământ special la nivelul Județului Bihor pentru anul școlar 2021-
2022.

22 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 708/13.01.2021, înaintă de către dl. Stoicovici Geanini Cătălin
21 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 811/14.01.2021, înaintă de către dl. Kover Robert Laszlo

20 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 1114/18.01.2021 înaintată de Sindicatul Național din Cultură – FAIR

19 28.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile nr. 797/14.01.2021, înaintată de către dl. Sarkady Zsolt Csaba

18 28.01.2021 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

17 28.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Colegiul Director al Direcţiei de Evidenţă a 
Persoanelor a Județului Bihor

16 28.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul administrativ al Teatrului 
”Regina Maria” Oradea

15 28.01.2021 Privind desemnarea unui cenzor, reprezentant al Consiliului Județean Bihor,  în Comisia de cenzori a Biroului 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria

14 28.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul Consultativ la Unitatea de 
Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet

13 28.01.2021 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație al Spitalului de 
Psihiarie Nucet

12 28.01.2021

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

11 28.01.2021 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

10 19.01.2021

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

9 19.01.2021

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

8 19.01.2021 Privind aprobarea procedurii de continuare a externalizării serviciilor sociale pentru contractele de furnizare 
servicii sociale

7 19.01.2021 Privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 28864/29.12.2020

6 19.01.2021
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

5 19.01.2021 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”

4 19.01.2021 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.”

3 19.01.2021
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”

2 19.01.2021 Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2020

1 19.01.2021 Privind constatarea încetării şi vacantarea  unui mandat de consilier judeţean


