
Nr. Data înregistrării Conținutul pe scurt al dispoziției

435 28.11.2022

Privind numirea domnului Săcară Daniel pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcția contractuală de consilier, gradul IA în 

cadrul Compartimentului patrimoniu – Direcția economică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

434 28.11.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Servicii de Consultanță pentru Pregătirea 

portofoliului de proiecte pentru investițiile destinate Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Bihor, cuprinzând 

Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv documente suport: Studii specifice, Studiu de fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu, Analiza 

Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc, și Elaborarea documentației/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, 

lucrări și furnizare 

433 28.11.2022 Privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar 

432 24.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Corodan Florin 

431 24.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Bende Kristof - Zsolt

430 24.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui din actul de naștere pentru doamna Fărcuța Mariana – Angela 

429 23.11.2022

Privind numirea domnului Crăciun Nicolae – Andrei pe perioadă determinată în funcția publică contractuală de consilier la Compartimentul 

cabinetul președintelui

428 23.11.2022

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Topan Eva  - Maria, având funcția publică de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de 

vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare 

427 23.11.2022

Privind constituirea la nivelul Consiliului Județean Bihor a ”Comandamentului pentru menținerea viabilității drumurilor județene pe timpul 

iernii, pentru sezonul de iarnă 2022 – 2023

426 23.11.2022

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate 

publică56 ”Execuție lucrări de lărgire de la două la patru benzi de circulație pe DN19 E671) între pozițiile km 108+730 – km110+300 și 

amenajare sens giratoriu la poziția km 110+200”

425 23.11.2022

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate 

publică ”Execuție lucrări de lărgire de la două la patru benzi de circulație pe DN19(E671) între pozițiile 5+985-km 9+731)

424 21.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Clitan Anamaria  - Eugenia 

423 21.11.2022

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru licitație publică deschisă privind constituirea dreptului de superficie asupra 

imobilului -  teren intravilan situat în Municipiul Oradea, număr cadastral 213121, în suprafață de 3.981 mp, în scopul realizării unui serviciu 

de primire turistică – hotel 

422 21.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Gherghel Marcela 

421 17.11.2022

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: „Lucrării de remediere la Stația de Tratare Mecanico  - 

Bilologică Oradea

420 16.11.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și orientării școlare/profesionale a copilului Lăcătuș 

Valentin – Mădălin 

R E G I S T R U L

pentru evidența dispozițiilor ale Consiliului Județean Bihor-2022



419 16.11.2022

Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Lantoș Tiberiu  - Sebastian, având funcția de consilier, gradul IA, gradația 4, în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, ca urmare a demisiei 

418 16.11.2022 Privind recuperarea zilei de 02 decembrie 2022 de către personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 

417 16.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Varzakis Alexis – Myron  

416 15.11.2022 Privind aprobarea deplasării minorului Lacatoș Alin – Emil în excursia organizată în data de 17.11.2022 în municipiul Baia Mare 

415 15.11.2022

Decizie de numire a Comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor care fac parte din culoarul de 

expropriere aferent lucrării de utilitate publică ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea – Lotul 3 – etapa 

II – DJ767K”

414 15.11.2022 Privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică a Consiliului Județean Bihor

413 15.11.2022

Privind încetarea calității de consilier de etică a doamnei Reșteanu Luminița Elena, având funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional 

principal în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

412 15.11.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minorul Magyari Ionuț în vederea înlesnirii 

accesului la servicii medicale, educaționale, recreative și bancare necesare bunei dezvoltări a acestuia 

411 15.11.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minorii Fekete Zoltan și Fekete Monika în vederea 

înlesnirii accesului la serviciile medicale, educaționale, recreative și bancare necesare bunei dezvoltări a acestora 

410 15.11.2022

Privind aprobarea deplasării minorilor Gug Laurențiu și Gug Andrea – Camelia în localitatea Zărnești – județul Brașov în perioada                    

30.11.2022  - 04.12.2022 

409 15.11.2022 Privind încuviințarea deplasării minorei Varga Stela – Alesia în municipiul Cluj – Napoca în data de 17.11.2022

408 15.11.2022

Privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al domnului Poinar Nicolae Dan având funcția publică de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

407 14.11.2022

Privind încuviințarea întreprinderilor demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și orientării școlare / profesionale a copilului Berce 

Alex

406 14.11.2022

Privind împuternicirea dnei. Stance Mihaela – Ana în vederea însoțirii copilului Berce Alex și semnării actelor necesare evaluării complexe și 

încadrării acestuia în grad de handicap 

405 14.11.2022

Privind împuternicirea dnei Criste Ramona – Florina în vederea însoțirii copilului Bojani Vasile și semnării actelor necesare evaluării 

complexe și încadrării acestuia în grad de handicap 

404 14.11.2022

Privind constatarea modificării raportului de serviciu al domnului Tibor Feneși prin exercitarea cu caracter temporar, prin detașare a funcției 

publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului 

403 14.11.2022

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar 

general al Instituției Prefectului – Județul Bihor de către domnul Tibor Fenesi și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior 

modificării raportului de serviciu 

402 14.11.2022 Privind schimbarea pe  cale administrativă  a prenumelui pentru minorul Ciorna Patrik  - Ionuț 

401 14.11.2022 Privind schimbarea pe  cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Stancea Petrică  - Nicușor

400 14.11.2022 Convocarea Consiliului Județean Bihor 

399 04.11.2022 Privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Bodog Nora Larisa

398 04.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Onița Ziva – Maria 

397 03.11.2022

Privind delegarea atribuțiilor funcției publice specifice de conducere vacante de 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 



396 03.11.2022

Privind delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției economice doamnei Vanț Mariana Laura 

sef serviciu gradul II al Serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 

395 03.11.2022

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al Direcției arhitect sef de către 

doamna Filip Ioana Mirabela și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior modificării raportului de serviciu 

394 03.11.2022

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Economice de către 

doamna Vanț Mariana Laura și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior modificării raportului de serviciu 

393 03.11.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

392 02.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Lehoczki Andrea – Monika 

391 02.11.2022

Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Reșteanu Luminița Elena, având funcția publică de consilier, clasa 

I, grad profesional principal, gradația 3 în cadrul Serviciului proiecte cu finanțări nerambursabile al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Bihor

390 02.11.2022 Privind numirea managerului interimar al Centrului de Cultură a județului Bihor

389 02.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Hajdu David – Noah – Laszlo 

388 02.11.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Groze Flavia – Arta 

387 31.10.2022

Privind constatarea încetării Contractului de management nr.87/12.05.2021 al domnului Mariș – Hinsu Florin Marian, manager al Centrului de 

Cultură al Județului Bihor 

386 31.10.2022

Privind împuternicirea dnei Tarsi Iozefina – Mona în vederea însoțirii copilului Murvai Medalion – Petrișor și semnării actelor necesare 

evaluării complexe și încadrării acestuia în grad de handicap 

385 31.10.2022

Privind împuternicirea dnei Blaj Tiberia în vederea însoțirii copilului Moda Ferencz și semnării actelor necesare evaluării complexe și 

încadrării acestuia în grad de handicap

384 31.10.2022

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate  

publică ”Creșterea accesibilități pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea – Lotul 3 – etapa II – DJ 76k”

383 26.10.2022

De numire a Comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere 

aferent lucrării de utilitate publică ”Drum Județean DJ764L(Centura Beiuș – etapa a II – a: Delani (DJ764) – Beiuș (DN 76)”

382 26.10.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect „Execuție lucrări de amenajare punct de colectare 

a deșeurilor menajere cu aport voluntare 4 loturi”

381 26.10.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția execuției de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și 

modernizare DJ764A; DJ764A;DJ108J; L totala=43,375km, Județul Bihor – lucrări de siguranță rutieră”

380 26.10.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Demeter Ramona  - Delia 

379 25.10.2022

Privind constituirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor pentru obiectivul: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul 

Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajări speciale de muzeu” 

378 24.10.2022

Privind constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul: ”Reabilitare DJ 792 A Beliu – Tinca – Leș – km 24 + 984 –km 67 + 696, L=42, 

712 km, județul Bihor”

377 21.10.2022

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr.147/22.02.2021 privind desemnarea Comisiei de selecționare a documentelor 

create și deținute de către Consiliul Județean Bihor 



376 21.10.2022

Privind constituirea comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 15 noiembrie 2022 -  proba scrisă în 

vederea ocupării pe perioada nedeterminată, cu norma întreagă a funcției contractuale vacante de consilier, gradul IA – POST UNIC din cadrul 

Compartimentului patrimoniu 

375 21.10.2022 Privind constituirea comisiei de reevaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Județului Bihor 

374 21.10.2022

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr.92/30.03.2022 referitoare la desemnarea persoanelor autorizate să verifice conformitatea cu 

originalele din Consiliul Județean Bihor și din instituțiile subordonate Consiliul Județean Bihor în scopul depunerii documentelor justificative 

pentru accesare Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene 

373 21.10.2022

Privind aprobarea deplasării copilului Murvai Medalion – Petrișor în localitatea Uranoupoli – Grecia în perioada 21.10.2022 – 28.10.2022

372 20.10.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

371 19.10.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numita Petrescu Alexandra – Laura 

370 19.10.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru doamna Bolba Dorina – Floare 

369 19.10.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Copos – Dumea Laura - Viorica

368 19.10.2022

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate 

publică ”Drum Județean DJ764 L (Centura Beiuș – etapa a II –A): Delani (DJ764) – Beiuș (DN76)

367 18.10.2022 Privind aprobarea deplasării unor minori în excursia organizată în data de 21.10.2022 la Sarmizegetusa în județul Hunedoara 

366 17.10.2022

Privind aprobarea componenței Unității de Implementare a Proiectului cu titlul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul 

sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad”, Cod SMIS 152285

365 17.10.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și orientării școlare /profesionale a copilului Talpaș 

Marius – Laszlo 

364 17.10.2022

Privind aprobarea deplasării copilului Covaci Lorena  - Maria în localitatea Budapesta  - Ungaria în perioada 21.10.2022 – 23.10.2022

363 17.10.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minora Covaci Lorena - Maria

362 14.10.2022

Privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului ”actualizare /completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare 

Proiect pentru Autorizarea Execuției lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului 

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

361 13.10.2022

Decizie pentru cauză de utilitate publică a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică ”Edificarea 

unui Centru Multifuncțional în Municipiul Oradea, Județul Bihor”

360 13.10.2022

Privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Lucrări de reparații la sediul Consiliul Județean Bihor din 

Municipiul Oradea, strada Parcul Traian nr.5”

359 13.10.2022

Privind emiterea dispoziției de modificare și completare a Dispoziției nr.350/05.10.2022 privind aprobarea componenței actualizate a Comisiei 

de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect: „Achiziția unor echipamente de protecție și substanțe dezinfectante pentru 

creșterea capacității având ca obiect: „Achiziția unor echipamente de protecție și substanțe dezinfectante pentru creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare Covid -19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor (Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bihor, Unitatea de Asistență Medico – Socială de Psihiatrie Nucet, Unitatea Medico – Socială de Psihiatrie Popești)”



358 13.10.2022

Privind delegarea atribuțiilor funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse 

umane doamnei Oros Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor 

357 12.10.2022

Privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul Consultativ al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

356 12.10.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului simplu temporar pentru minora Pante Nadia – Daniela 

355 11.10.2022

Privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu și încetarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei 

Baș Teodora având funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Bihor 

354 10.10.2022

Privind aprobarea deplasării minorilor Gug Andrei și Gug Andreea – Camelia în sat Muntele Rece – județul Cluj în perioada 21.10.2022 – 

25.10.2022

353 10.10.2022

Privind modificarea Dispoziței 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” 

352 06.10.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Mateaș Mirela – Anca în vederea însoțirii copilului Horvath Patrik – Norbert și semnării actelor 

necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al acestuia 

351 06.10.2022 Privind aprobarea deplasării copilului Dombi Estera în localitatea Debrecen – Ungaria în data de 09.10.2022

350 05.10.2022

Privind emiterea dispoziției de modificare și completare a Dispoziției nr.178/08.06.2022 privind aprobarea componenței actualizate a Comisiei 

de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect: „Achiziția unor echipamente de protecție și substanțe dezinfectante pentru 

creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid -19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor(Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Unitatea de Asistență Medico – Socială de Psihiatrie Nucet, Unitatea Medico – Socială de 

Psihiatrie Popești)”

349 05.10.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Horvath Edith – Elisabeta 

348 05.10.2022

Privind modificarea raportului de serviciu a doamnei Negru Marioara, consilier I, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere 

347 03.10.2022

Privind constituirea Comisei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect:  Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiți: 

„Reparații pod peste canal colector pe DJ 797A DN 79 Homorog Județul Bihor”

346 03.10.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

345 30.09.2022

Privind aprobarea componenței Unității de Implementare a Proiectului cu titlul „ Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul 

sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Șes”

344 30.09.2022

Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Poinar Nicolae Dan prin mutare definitivă cu repartizarea postului corespunzător 

deținut 

343 30.09.2022 Privind acordarea sporului de muncă doamnei Rus Carmen, manager al Filarmonicii de Stat Oradea

342 28.09.2022

Privind aprobarea componenței Unității de Implementare a Proiectului cu titlul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul 

sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului”

341 28.09.2022

Privind numirea doamnei Jurca Roxana Cătălina în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut



340 27.09.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minorul Murvai Medalion – Petrișor 

339 26.09.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Dumbravă Grigore Răzvan 

338 23.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Boldiș David – Ioan 

337 23.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Barbălată Xhiulia - Ioana

336 23.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Skripek Beatrix – Cătălina 

335 23.09.2022

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 pandemiei 

cauzate de virusul COVID – 19”, Obiectivul Specific 9.1. „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19” 

334 22.09.2022

Privind modificarea Anexei la Dispoziția nr.318/13.09.2022 privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean în cadrul 

Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ special de stat aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Bihor, pentru anul școlar 

2022 - 2023.

333 20.09.2022

Privind constituirea comisiei de recepție la stadiu fizic de execuție – parțială a lucrărilor: ”Realizare pod provizoriu peste râul Crișul Negru, în 

localitatea Tinca, comuna Tinca, județul Bihor”

332 20.09.2022

Privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Balaj Alina Maria, consilier la Compartimentul cabinetul președintelui din 

cadrul Consiliului Județean Bihor.

331 20.09.2022

Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Berce Alex la asistentul maternal profesionist Costea 

Daniela

330 20.09.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și orientării școlare a copilului Varga Iuliana – Maria.

329 19.09.2022

Privind numirea doamnei Bașa – Pop Alexandra Maria pe perioadă nedeterminată în funcția publică de execuție definitivă de consilier, clasa I, 

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

328 19.09.2022

Decizie de numire a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor care fac parte din culoarul aferent 

DJ 767 J din cadrul lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona 

Metropolitană Oradea

327 16.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Gâfei Larisa

326 16.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Bokor Ana-Mária

325 16.09.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura proprie de atribuire având ca obiect achiziționarea ”Servicii de pază și 

protecție la obiectivele Consiliului Județean Bihor”.

324 15.09.2022

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Amenajare intersecție și lucrări de scurgere a apelor pe DJ 108 I, localitatea 

Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor”

323 15.09.2022

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Modernizare DJ 795 A Oșand-Șumugiu, km 6+045,32 - 10+394,28, 

L=4,34896km, județul Bihor”

322 15.09.2022

Privind constituirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor: ”Reabilitare și Modernizare DJ 764 Beiuș-Roșia-Aștileu-Aleșd, Sector de la km 

31+000 la km 64+655, L=33,655 km”

321 15.09.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor



320 14.09.2022

Privind constituirea unei comisii pentru implementarea măsurilor dispuse la punctul I.5 din Decizia nr. 25 din 15.07.2021 emisă de directorul 

Camerei de Conturi Bihor referitoare la extinderea verificării modului de înregistrare a bunurilor mobile și imobile, componente ale Sistemului 

de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor și predate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group precum și a 

tuturor bunurilor achiziționate

319 14.09.2022 Privind numirea domnului Lazea Dănuț în funcția de manager interimar al Spitalului de Psihiatrie Nucet

318 13.09.2022

Privind desemnarea reprezentanților președintelui consiliului județean în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ 

special de stat aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bihor, pentru anul școlar 2022 - 2023

317 13.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Csösz Alexandra - Nóra

316 12.09.2022

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 124/20.04.2022 privind aprobarea componenței actualizate a Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Execuție lucrări – ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană 

Oradea”.

315 12.09.2022

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere aferent DJ 767 J din cadrul 

lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”.

314 09.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Kovács Ibolya

313 08.09.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Lucrări suplimentare – Reconstruire Cabana 

Vadu Crișului pentru realizare Centru de monitorizare și promovare a naturii Vadu Crișului”

312 08.09.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Proiectare și Execuție ”Reabilitare DJ 190 G – 

intersecție Almașu Mare – lim. Județ Sălaj, km8+950-km 12+350, L=3,4km

311 08.09.2022 Privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Nicula Oana Laura

310 08.09.2022 Privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Pallag Rodica Bernadett

309 06.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Lakatos Levente

308 02.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Lakatos Răzvan

307 02.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Strătilă Sofia - Constantina

306 02.09.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului Lakatos 

Juan Miguel

305 02.09.2022 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Rostaș Sorin - Giani

304 02.09.2022

Privind modificarea Dispoziției nr. 502/19.11.2021 privind aprobarea componenței echipei suport pentru implementarea proiectului cu titlul 

”Centru Educațional Transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural și cultural” acronym EduCultCenter cod eMS 

ROHU-446” pentru partenerul Biblioteca Județeană  ”Gheorghe Șincai” Bihor.

303 02.09.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Covaci Florin – Andrei

302 31.08.2022 Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 4 din 4.01.2022

301 30.08.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Achiziția echipamentelor necesare salvării 

montane, în cadrul proiectului IPHEALTH – FA Phase, cod ems ROHU449”

300 29.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Covaciu Larisa – Georgiana.

299 29.08.2022

Privind modificarea Dispoziției nr. 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 

298 26.08.2022

Privind modificarea anexei Dispoziției nr. 52/09.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Nucet



297 26.08.2022

Privind aprobarea deplasării minorelor Mezei Noemi Csilla și Mezei Tunde Orsolya în localitatea Costinești – județul Constanța, în perioada 

27.08.2022-04.09.2022 

296 26.08.2022

Privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice pentru proiectul ”Construire de Centre/platforme de colectare a deșeurilor prin aport 

voluntar în Județul Bihor”, cod SMIS 156041

295 22.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Maghiar Tabita

294 22.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Mihai Alina – Gabriela.

293 22.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Ionoi Rareș – Andrei.

292 19.08.2022 Privind aprobarea deplasării minorei Kovacs Cristina în localitatea Breb – județul Maramureș în perioada 02.09.2022-04.09.2022.

291 18.08.2022

Privind încuviințarea deplasării minorei Varga Stela-Alesia în municipiul Cluj-Napoca în vederea efectuării unor investigații medicale în 

perioada 22.08.2022-25.08.2022. 

290 18.08.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Rezmuves Bogdan în localitatea Breb – județul Maramureș în perioada 20.08.2022-25.08.2022

289 16.08.2022

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat de Unitatea de Asistență 

Medico-socială Popești, pentru ocuparea postului de medic specialist

288 12.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Szilagyi Otto-Felix

287 12.08.2022

Privind aprobarea deplasării minorilor Lingurar David și Rus Florica Nicoleta Monica în localitatea Vadu Crișului – județul Bihor în perioada 

21.08.2022-27.08.2022

286 12.08.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Șipoș Roxana – Mihaela în stațiunea Mangalia – județul Constanța în perioada 14.08.2022-20.08.2022

285 11.08.2022

Privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Bihor nr.15408/21.07.2022 împotriva Dispoziției nr.236/13.07.2022

284 11.08.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

283 10.08.2022

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ”Modernizare DJ 797 A Bicaciu – Ianoșda, km 2+ 993 – 8 +321, 88. 

L=5,233,88 KM, județul Bihor”

282 09.08.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minora Bălaj Cornelia – Izabela în vederea 

înlesnirii accesului la servicii educaționale, recreative, extrașcolare necesare bunei dezvoltări a acesteia 

281 09.08.2022 Privind modificarea Dispoziției nr.203/24.06.2022 privind constituirea comisiei paritare la nivelul Consiliului Județean Bihor 

280 09.08.2022 Privind învoirea copilului Rostaș Sorin – Giani la asistentul maternal profesionist Pogana Mariana în perioada 09.08. – 19.08.2022

279 08.08.2022 Privind aprobarea deplasării copiilor Talpas Erika și Talpas Gyongyi în stațiunea Saturn – județul Constanța 

278 08.08.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Talpaș Marius – Laszlo, în stațiunea Geoagiu Băi – județul Hunedoara în perioada 15.08.2022 – 

30.08.20222

277 05.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Pah – Lauam Rafiula

276 05.08.2022

Privind numirea doamnei Oros Gabriela 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 

275 04.08.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minora Fekete  Monika 

274 04.08.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minorul  Fekete Zoltan 

273 04.08.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minorul Magyari Ionuț

272 04.08.2022 Privind aprobarea deplasării minorei Kovacs Cristina în localitatea Fărău – județul Alba în perioada 08.08.2022 – 14.08.2022

271 04.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Paulouvics Csaba - Erik



270 04.08.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Paulouvics Nicoleta

269 03.08.2022

Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deținut, organizat în data de 05 septembrie 2022 – proba scrisă la sediul Consiliului Județean Bihor 

268 01.08.2022 Privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Gaciu Otilia Camelia

267 29.07.2022 Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Czvikker Katalin 

266 27.07.2022 Privind punerea în aplicare a Deciziei nr.24 din 20.07.2022 a Camerei de Conturi Bihor 

265 26.07.2022 Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Bodea Denisa - Maria

264 26.07.2022 Privind numirea unui director financiar – contabil interimar la Spitalul de Psihiatrie Nucet

263 26.07.2022 Privind numirea unui director medical interimar la Spitalul de Psihiatrie Nucet 

262 26.07.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului Varga 

Stela – Alesia,

261 26.07.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului Rezmuveș 

Juan – Migual Bobi

260 26.07.2022 Privind aprobare deplasării minorei Șipoș Roxana – Mihaela în localitatea Praid, jud. Harghita în perioada 14.08.2022 – 20.08.2022

259 26.07.2022 Privind aprobarea deplasării minorului Lingurar David în stațiunea Mamaia – sat, județul Constanța în perioada 01.08.2022 – 10.08.2022

258 26.07.2022 Privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Bențe Florina Maria

257 25.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Orțan – Lup Denis

256 25.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Orțan – Lup Patric

255 22.07.2022

Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului pentru copiii Virag Petru – Daniel și Virag Violeta - Monica

254 21.07.2022 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă a       d-nei Radu Emila

253 21.07.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

252 19.07.2022

Privind aprobarea participării minorului Lacatoș Alin Emil la tabăra Junior Ranger, organizată de către Centrul pentru Arii Protejate și 

Dezvoltare Durabilă Bihor, în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian 

border”, în localitatea Zece Hotare – Refugiul Belvedere, în perioada 20.07.2022-26.07.2022

251 19.07.2022

Privind aprobarea participării minorului Șipoș Ovidiu la tabăra Junior Ranger, organizată de către Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare 

Durabilă Bihor, în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian border”, în 

localitatea Zece Hotare – Refugiul Belvedere, în perioada 20.07.2022-26.07.2022

250 19.07.2022

Privind aprobarea participării minorului Fechete Gheorghe la tabăra Junior Ranger, organizată de către Centrul pentru Arii Protejate și 

Dezvoltare Durabilă Bihor, în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian 

border”, în localitatea Zece Hotare – Refugiul Belvedere, în perioada 20.07.2022-26.07.2022

249 19.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Covaciu Kornél în municipiul Cluj – Napoca, județul Cluj, în perioada 29.07.2022-31.07.2022

248 19.07.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului Butt 

Alexandra - Alina

247 19.07.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minorii Rezmüves Zsolt –Marius și Rezmüves 

Diana-Roxana în vederea înlesnirii accesului la servicii medicale, educaționale, recreative și de urgență necesare bunei dezvoltări a acestora. 



246 19.07.2022

Privind propunerea de constituire a Comisiei de Recepție a serviciilor privind ”Elaborarea studiilor de specialitate privind speciile invazive și 

combaterea acestora în siturile de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad, ROSCI0200 Platoul Vașcău, ROSCI062 Defileul Crișului 

Repede – Pădurea Craiului și ROSCI0262 Valea Iadei”.

245 19.07.2022

Privind propunerea de constituire a Comisiei de Recepție a documentațiilor și serviciilor aferente contractului de servicii nr. 187 din 

09.06.2022, din cadrul proiectului: ”Construire de Centre/platforme de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Județul Bihor”, cod SMIS 

156041

244 19.07.2022

Privind aprobarea componenței Unității de Implementare a Proiectului(UIP): ”Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte 

aferent investițiilor destinate Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Bihor” cod SMIS 155577

243 19.07.2022

Privind aprobarea componenței Unității de Implementare a Proiectului (UIP): ”Construire de Centre/platforme de colectare a deșeurilor prin 

aport voluntar în Județul Bihor”, cod SMIS 156041

242 18.07.2022

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mateaș Sanda, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor, prin transfer la cerere.

241 15.07.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului Covaci 

Sabin.

240 15.07.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului Costea 

Alexandru

239 15.07.2022

Privind aprobarea deplasării copilului Rostaș Gabriela Elisabeta în stațiunea Sunny-Beach-Bulgaria în perioada 10.08.2022-16.08.2022

238 15.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Fechete Beatrice în Sal-Melina Llana Beach Resort & Spa – Portugalia în perioada 25.08.2022-

30.08.2022

237 14.07.2022

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22 august 2022-

proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bihor

236 13.07.2022

Privind punerea în executare a Deciziei nr. 366/CA/2022-R pronunțată de Curtea de Apel Oradea, în ședința publică din data de 27.05.2022, 

în dosarul cu nr. 1330/111/CA/2021-R

235 13.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Rézmüves Tünde în stațiunea Eforie Nord – județul Constanța în perioada 24.07.2022-01.08.2022

234 13.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorilor Gulyas Rareș Bogdan și Lakatos Juan Miguel în localitatea Călinești – județul Maramureș în perioada 

15.07.2022-17.07.2022

233 13.07.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap precum și cele 

necesare orientării școlare a copilului Varga Rahela 

232 13.07.2022 Privind constituirea comisei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Reparații la imobilul din Oradea, str. Dunărea nr.2” 

231 12.07.2022

Privind aprobarea deplasării copilului Dombi Estera în tabăra organizată în localitatea Leș județul Bihor în perioada 13.07.2022                       - 

17.07.2022

230 12.07.2022 Privind aprobarea deplasării minorei Varga Iuliana  - Maria în localitatea Turda – județul Cluj în perioada 20.07.2022 – 22.07.2022

229 12.07.2022 Privind aprobarea deplasării minorei Varga Natalia Denisa în localitatea Turda –  județul Cluj în perioada 20.07.2022 – 22.07.2022

228 12.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Bagoși Iren – Gizela

227 12.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Buboiu Mădălina – Florica 



226 12.07.2022

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numitul Buboiu Radu – Ioan și schimbarea pe cale 

administrativă a  numelui de familie pentru minorul Buboiu Victoraș - Yanis

225 12.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Zaro Florica 

224 08.07.2022

Privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului nr. C10 – I4 – 105; „Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului 

Județean Bihor” aferent Planului National de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 4 – Elaborarea/actualizarea în 

format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană 

223 08.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Lucaci Bernadett – Biborka 

222 07.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Șipoș Ovidiu și Fechete Gheorghe în stațiunea Cap Aurora – județul Constanța în perioada 09.07.2022 

– 17.07.2022

221 06.07.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minorul Magyaei Ionuț în vederea înlesnirii 

accesului la servicii medicale , educaționale, recreative necesare bunei dezvoltări a acestuia 

220 06.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Căpițan Marinela – Ioana 

219 06.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numitul Căpițan Cosmin – Gheorghe

218 05.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Ciurar Dominic – Francisc în stațiunea Saturn – Mangalia județul Constanța în perioada 06.08.2022- 

14.08.2022

217 05.07.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Hendre Radu – Florentin  în stațiunea Băile Boghiș  - județul Sălaj în perioada 11.07.2022 – 

18.07.2022

216 05.07.2022 Privind învoirea minorei Balogh Florina la familia dlui. Șuhan Marian în perioada 11.07.2022 – 31.07.2022

215 04.07.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Crăciun Cezar

214 04.07.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului simplu temporar pentru minora Corina – Alexandra

213 01.07.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

212 30.06.2022 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Berce Alex

211 30.06.2022 Privind aprobarea deplasării minorului Covaci Vasile în excursie la Salina Turda – județul Cluj și în Delta Dunării – județul Tulcea

210 30.06.2022

Privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul: ”Lucrări de înlocuire a instalațiilor interioare și reperații finisaje interioare la 

imobilul Consiliului Județean Bihor din Municipiul Oradea, str. Dunărea nr.2, jud. Bihor” 

209 28.06.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Farkaș Andreea în stațiunea Eforie - Nord – județul Constanța în perioada 20.07.2022 – 28.07.2022

208 28.06.2022 Privind aprobarea deplasării minorului Covaci Sabin în stațiunea Băile – Boghiș – județul Sălaj în perioada 11.07.2022 – 16.07.202

207 28.06.2022

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 15 iulie 2022 – proba 

scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bihor 

206 27.06.2022

Privind reîncadrarea doamnei Radu Amalia Melinda în funcția de consilier, gradul IA, perioada determinată, ca urmare a Sentinței civile 

nr.308/LM/2022

205 27.06.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Vereș Alexandru în stațiunea Băile – Felix – județul Bihor în perioada 27.06.2022 – 08.07.2022

204 24.06.2022

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 01.august 2022 – 

proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bihor 

203 24.06.2022 Privind constituirea comisiei paritare la nivelul Consiliului Județean Bihor 



202 24.06.2022

Privind constituirea la nivelul Consiliului Județean Bihor a Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepției finale, pentru 

lucrările de reparații, întreținere și protecție executate pe drumurile județene, lucrări care urmează a fi recepționate pe parcursul anului 2022 

201 24.06.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru Țurcaș – Ilea Florin –Radu 

200 23.06.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Mateaș Mirela Anca în vederea însoțirii minorei Bara Hendre Maria Marilena și semnării actelor 

necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului 

199 23.06.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Mateaș Mirela – Anca în vederea însoțirii minorei Mondruț Maria și semnării actelor necesare 

evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a copilului 

198 23.06.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

197 21.06.2022 Privind încuviințarea efectuării demersurilor necesare eliberării actului de identitate pentru minora Fekete Sidonia 

196 21.06.2022

Privind aprobarea deplasării minorilor Lăcătuș Alexandru și Lăcătuș Maria – Alexandra în localitatea Praid – județul Harghita în perioada 

22.06.2022 – 24.06.2022

195 21.06.2022

Privind aprobarea Politici interne în domeniul relațiilor de muncă din cadrul Consiliului Județean Bihor care vizează eliminarea toleranței la 

hărțuire la locul de muncă, adoptarea unor măsuri anti - hărțuire 

194 21.06.2022

De numire a Comisei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor din comuna Oșorhei, care face parte din 

culoarul extins al lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în zona 

Metropolitană Oradea”

193 21.06.2022

De numire a Comisei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor din Municipiul Oradea, care fac parte din 

culoarul extins al lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în zona 

Metropolitană Oradea”

192 21.06.2022

De numire a Comisei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor din comuna Nojorid, care fac parte din 

culoarul extins al lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în zona 

Metropolitană Oradea”

191 21.06.2022

De numire a Comisei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra terenurilor din comuna Sântandrei, care fac parte din 

culoarul extins al lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în zona 

Metropolitană Oradea”

190 17.06.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Varga Natalia Denisa în excursia organizată pe itinerarul Dobrești – Turda – Cluj Napoca și retur

189 17.06.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Hamza Daniel

188 17.06.2022 Privind aprobarea deplasării minorei Varga Stela – Alesia în stațiunea Sovata – județul Mureș în perioada 27.06.20222 – 04.07.2022

187 17.06.2022

Privind încuviințarea deplasării minorei Varga Stela – Alesia în municipiul Cluj – Napoca în vederea efectuării unor investigații medicale 

186 16.06.2022

Privind încuviințarea efectuării în anul 2022 a unor investigații medicale și a oricărei procedura medicale propuse de către medicii specialiști 

pentru minora Varga Anastasia 

185 16.06.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Chirila Daniela în vederea însoțirii minorei Varga Anastasia și semnării actelor necesare evaluării 

complexe și încadrării în grad de handicap al copilului 

184 16.06.2022

Decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică , a terenurilor care fac parte din culoarul extins al lucrării de utilitate publică aferent 

obiectivului de investiții ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” 



183 14.06.2022

Privind modificarea 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” și a 

Dispoziției nr.19/08.01.2021 privind modificarea și completarea Dispoziției nr.93/13.04.2018  

182 14.06.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita  Bako Timea  - Monica 

181 10.06.2022 Privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare ”mustrare scrisă” aplicată doamnei Topan Eva „

180 08.06.2022

Privind aprobarea înregistrării momentului artistic al minorului Rostaș Sorin – Giani și prezentării acestuia în cadrul Festivalului Multicultural 

”Flori de Mai” organizat de CSEI ”Orizont” Oradea

179 08.06.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect: „ Servicii de mentenanță și suport tehnic a 

sistemelor achiziționate în cadrul proiectelor „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I – cod 

SMIS 48380” și „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupuL II – cod SMIS 48384”

178 08.06.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect: „Achiziția unor echipamente de protecție și 

substanțe dezinfectante pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 în instituțiile din subordinea Consiliului 

Județean Bihor (Direcția Generală de Asistență Socială de Psihiatrie Nucet, Uniunea de Asistență Medico – Socială de Psihiatrie Popești)” 

177 08.06.2022 Privind aprobarea deplasării minorului Rezmuves Bogdan în excursia organizată în localitatea Șinteu 

176 07.06.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Moisa Lavinia  - Veronica în vederea însoțirii minorei Ciurar Claudia și semnării actelor necesare 

evaluării – complexe și încadrării în grad de handicap al copilului 

175 07.06.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Criste Ramona – Florina în vederea însoțirii copilului Szucs Gergo Zsolt și semnării actelor 

necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al copilului 

174 07.06.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Hodoroabă Bogdan – Constantin 

173 06.06.2022

Privind încuviințarea efectuării demersurilor necesare eliberării actului de identitate, evaluării complexe, încadrării în grad de handicap, 

orientării școlare precum și a altor demersuri datorate schimbării domiciliului minorei Șipoș Roxana – Mihaela la cel al asistentului maternal 

Sala Sanda - Daniela

172 03.06.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

171 02.06.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Farkaș Andreea în excursia organizată în 07.06.2022 pe itinerarul Aleșd – Turda – Cluj Napoca – Bologa 

– Aleșd 

170 02.06.2022

Privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționari publici în comisia paritară la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bihor 

169 31.05.2022 Privind avansarea la gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Jurcă Roxana Cătălina 

168 31.05.2022

Privind aprobarea deplasării unor minori în excursia organizată în perioada 03.06.2022 – 05.06.2022 în localitatea Arieșeni – județul Alba 

167 31.05.2022

Privind aprobarea deplasării minorilor Gug Laurențiu Andrei și Gug Andreea – Camelia în excursia organizată în 03.06.2022 în localitatea 

Chișcău județul Bihor

166 31.05.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Gulyas Rareș Bogdan în excursia organizată în 01.06.2022 pe itinerarul Brusturi – Oradea – Jibou și 

retur

165 31.05.2022

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

Bihor 



164 30.05.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Macai Lucian în excursie în perioada 31.05.2022 – 02.06.2022 pe itinerariul Tinca – Timișoara – 

Oravița – Moldova Nouă – Orșova -  Jiu – Hunedoara  - Brad – Tinca 

163 30.05.2022

Privind încuviințarea deplasării minorei Rostaș – Cristina în data de 02.06.2022 în municipiul Oradea în vederea efectuării unor investigații 

medicale – RMN craniu cu anestezie totală 

162 25.05.2022

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar 

general al Instituției Prefectului – Județul Bihor de către domnul Tibor Feneși și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior 

modificării raportului de serviciu 

161 24.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numitul Bizum Mihăiță - Gabriel

160 24.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru numitul Guț Răzvan – Petruț 

159 24.05.2022 Privind convocarea Consiliului județean Bihor 

158 23.05.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap precum și cele 

necesare orientării școlare a copilului Varga Mate – Gyula 

157 23.05.2022

Privind emiterea dispoziției de constituire a comisie de monitorizare și implementare a contractului de achiziție publică nr.11563 din 

14.01.2022, încheiat în cadrul proiectului ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a Județului Bihor, îmbunătățirea 

accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cadrul intervențiilor medicale în situații de urgență – FazaFull Aplication”(„Integrated project 

for sustinabile development in the mountain  area of Bihor County, improvement of access and development in healt 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 

156 23.05.2022

Privind încuviințarea deplasării minorei Varga Stela – Alesia în data de 24.05.2022 în municipiul Timișoara în vederea efectuării unor 

investigații medicale audiogramă și anestezie totală 

155 20.05.2022 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Varga Sanda  - Gyongy 

154 20.05.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap precum și cele 

necesare orientării școlare a copilului Lakatoș Marcu 

153 20.05.2022

Privind aprobarea deplasării minorului Rostaș Sorin – Giani în excursia organizată de CSEI ”Cristal” Oradea – grupa integrată GPP20 – grupa 

mare B în pădurea din stațiunea Băile Felix în data de 24.05.2022

152 20.05.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Andrași Denisa în excursia organizată de Școala Gimnazială nr.1 Mihai Bravu în perioada 30.05.2022 – 

31.05.2022 în județul Cluj, comuna Săcuiu, satul Sălicea 

151 20.05.2022

Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr.171 din 04.06.2019, privind desemnarea reprezentanților din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor în comisia de recepție a serviciilor contractat de Consiliul Județean Bihor, privind 

înlăturarea buruienilor, întreținerea, curățenia, igienizarea și defrișarea terenurilor, a serviciilor de tăiere, arbori, elagaj, toaletare arbori și 

tundere garduri vii, etc, prestate pe terenurile aflate în proprietatea Județului Bihor și administrarea Consiliului Județean Bihor 

150 19.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Josza Alexandru 

149 19.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Boroș Alexandru - Zsolt

148 19.05.2022

Privind constatarea modificării raportului de serviciu al domnului Tibor Feneși prin exercitarea cu caracter temporar, prin detașarea a funcției 

publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județului Bihor 



147 19.05.2022

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar 

general al Instituției Prefectului – Județul Bihor de către domnul Tibor Feneși la reluarea activității pe funcția publică deținută anterior 

modificării raportului de serviciu 

146 18.05.2022

Privind încuviințarea efectuării investigațiilor medicale complexe, inclusive EMN – cu anestezie, pentru minorul Moda Ferencz, realizate cu 

ocazia internării din data de 16.05.2022

145 17.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Pogăciaș Melania 

144 16.05.2022

Privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor depuse pentru realizarea obiectivului de investiții ”Campus școlar cu sistem internațional 

cu predare în limbi străine și limba română”

143 13.05.2022

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Sîrbu Marilena, având funcția publică de consilier, clasa I, Gradul 

profesional superior, Biroul urbanism și amenajarea teritoriului, ca urmare a deciziei de pensie anticipate parțial 

142 10.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Deme Daniel  - Ioan 

141 10.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Onița Ioana - Teodora

140 10.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru domnul Barbu Jenică – Florin 

139 05.05.2022

Privind aprobarea găzduirii minorei Covaciu Adriana la domiciliul doamnei Ianosteac Mihaiela în perioada 07.05.2022 – 08.05.2022, 

14.05.2022 – 15.05.2022, 21.05.2022 – 22.05.2022 și 28.05.2022 – 29.05.2022

138 05.05.2022

Privind sancționarea disciplinară prin diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 3 luni a doamnei Gaciu Camelia Otilia, director 

general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

137 04.05.2022

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului domnului Vulcu Daniel Sorin, manager al Teatrului „Regina Maria”

136 04.05.2022

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului doamnei Czvikker Katalin, manager al Teatrului „Szigligeti Szinház”

135 03.05.2022

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

Ioana Mirabela

134 03.05.2022

Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Economice de către doamna 

Vanț Mariana 

133 03.05.2022

Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Oneț Dorel, având funcția publică de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior, Biroul investiții, ca urmare a comunicării deciziei de pensie anticipate parțial

132 03.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Varga – Szucs Arpad

131 03.05.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Negrean Ioana - Janina

130 03.05.2022

Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nemeș Eleonora Alina prin mutare definitivă cu repartizarea postului corespunzător 

deținut 

129 26.04.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect „Achiziția echipamentelor necesare pentru 

căutare, salvare și transport victimă pe teren dificil, în cadrul proiectului IPHEALTH – FA Phase, cod emis ROHU449”

128 26.04.2022

Privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.485 din 18.12.2020 privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului ”Sprijin la 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile 

mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ), și infrastructură rutieră de interes județean, inclusive variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)”SMIS 13478, aferentă obiectivului ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în zona 

Metropolitană Oradea”



127 21.04.2022

Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru Filarmonica de Stat Oradea, aprobarea 

proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se încheie contractul de management

126 21.04.2022

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului domnului Mariș Hinsu Florin Marian, manager al Centrului de 

Cultură al Județului Bihor

125 20.04.2022

Privind modificarea și completarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații Consiliului Județean Bihor, 

aprobat prin anexă la Dispoziția nr.83 din 17.03.2022

124 20.04.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Execuție lucrări ”Creșterea accesibilității pe 

drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”; Lotul 1: DJ 767 J (Sector I) și DJ 767 E; Lotul 2: Sector II (DJ797G, DJ797E, DJ797F) și 

Sector III (DJ797C) 

123 20.04.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

122 19.04.2022

Privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr.98 din 04.04.2022 privind delegarea atribuțiilor funcției contractuale de conducere de manager al 

Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal 

121 18.04.2022

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 amenajare incintă și amenajări speciale de 

muzeu” 

120 18.04.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Aparicio – Gallardo – Heredea Emma – Raquel 

119 18.04.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura proprie de atribuire având ca obiect achiziționarea „Servicii de pază și 

protecție la obiectivele administrate de Consiliul Județean Bihor” 

118 18.04.2022

Privind aprobarea găzduirii minorului Covaci Alexandru – Manuel la familia Grădinaru Gheorghe – Bogdan și Grădinaru Ramona în perioada 

16.04.2022 – 17.04.2022 și 22.04.2022 – 25.04.2022

117 14.04.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Iovan Maria  - Ecaterina 

116 14.04.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Corcimari Cătălina

115 14.04.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Belega Cristina – Emanuela 

114 14.04.2022

Privind aprobarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru de servicii ce au ca obiect servicii sociale 

și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr.2 a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, și a căror valoare estimată este mai mică decât 

pragurile prevăzute la art.7 alin.(1) lit. d) din Legea nr.98/2016 

113 13.04.2022

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

doamna Filip Ioana Mirabela și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior modificării raportului de serviciu 

112 12.04.2022

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției economice de către 

doamna Vanț Mariana Laura și reluarea activității pe funcția publică deținută anterior modificării raportului de serviciu 

111 12.04.2022

Privind modificarea art.4 al Anexei nr.90/25.03.2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului Teatrului 

”Szigligeti Szinház”

110 12.04.2022

Privind modificarea art.4 al Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Teatrul ”Regina Maria” 

aprobat prin Anexa la Dispoziția nr.91/25.03.2022 și art.2 al Dispoziției nr.91/25.03.2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale 

a managementului Teatrului ”Regina Maria”

109 12.04.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Blaj Mădălina – Roxana 

108 11.04.2022

Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, 

aprobarea proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se încheie contractul de management

107 08.04.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minora Balogh Florina



106 07.04.2022 Privind încuviințarea efectuării demersurilor necesare eliberării actului de identitate pentru minorul Farkaș Cristian 

105 07.04.2022 Privind exprimarea acordului reprezentantului legal referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Vereș Alexandru 

104 07.04.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minora Balogh Florina în vederea înlesnirii 

accesului la servicii medicale, educaționale, recreative necesare bunei dezvoltări a acesteia

103 07.04.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”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 2022 – 2025”

102 07.04.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Supervizare a contractului de proiectare și 

execuție ”Varianta ocolitoare a Municipiului Beiuș” 

101 07.04.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Supervizare a contractului de proiectare și 

execuție ”Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”

100 06.04.2022 Privind aprobarea programului de lucru al doamnei Dumiter Aurelia Florina și al Delorean Ion Iulius 

99 04.04.2022

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului doamnei Șchiop Ancuța Florina, manager al Bibliotecii Județene 

”Gheorghe Șincai” Bihor

98 04.04.2022 Privind delegarea atribuțiilor funcției contractuale de conducere de manager al Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal 

97 01.04.2022 Privind avansarea la gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Bancea Cristian Constantin 

96 01.04.2022

Privind numirea doamnei Nemeș Eleonora Alina pe perioadă nedeterminată în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic , clasa I, 

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

95 30.03.2022

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect achiziționarea de servicii de formare profesională 

în cadrul proiectului ”Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor” acronim 

OPD Bihor, SIPOCA 678, Lot I, Lot II, Lot III, Lot IV

94 30.03.2022 Privind  schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Singh Ana – Alexandra 

93 30.03.2022 Privind  schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Marino Marion 

92 30.03.2022

Privind desemnarea persoanelor autorizate să verifice conformitatea documentelor cu originalele, din instituții subordonate Consiliului 

Județean Bihor, în scopul depunerii documentelor justificative pentru accesarea Fondului de Solidaritate  al Uniunii Europene 

91 25.03.2022 Privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului Teatrului ” Regina Maria”

90 25.03.2022 Privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului Teatrului ”Szigligeti Szinház”

89 24.03.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

88 22.03.2022

Privind aprobarea nomenclatorului documentelor de arhivă create la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al 

Consiliului Județean Bihor 

87 22.03.2022 Privind încuviințarea efectuării demersurilor necesare eliberării actului de identitate pentru copilul Fechete Iuliana 

86 22.03.2022 Privind încuviințarea efectuării demersurilor necesare eliberării actului de identitate pentru copilul Cârpaci Gabriel 

85 17.03.2022

Privind numirea domnului Codrean Stelian Mihai pe perioadă nedeterminată în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 

84 17.03.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe și încadrării în grad de handicap precum și cele 

necesare  orientării școlare a copilului Virag Erno – Sandor 

83 17.03.2022 Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații Consiliului Județean Bihor 

82 11.03.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Kover Laura – Ioana 



81 11.03.2022 Privind numirea domnului Lazea Dănuț în funcția de manager interimar al Spitalului de Psihiatrie Nucet 

80 11.03.2022

Privind încetarea Contractului de management nr.113/29.05.2019 al domnului Miara Horia – Mugurel, manager la Spitalul de Psihiatrie Nucet 

79 11.03.2022 Privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului Centrului de Cultură a Județului Bihor 

78 08.03.2022

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

Filarmonica de Stat Oradea 

77 08.03.2022 Privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor achiziționate de către Consiliul Județean Bihor 

76 07.03.2022 Privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor 

75 04.03.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Crișan Alina – Flavia 

74 04.03.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Stance Mihaela – Ana în vederea însoțirii copilului Horvath Valentina și semnării actelor necesare 

evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al copilului 

73 04.03.2022

Privind aprobarea deplasării minorei Șipoș Roxana – Mihaela în excursia organizată în cadrul proiectului Erasmus Ka 229 ”Togheter We Are 

Strong” la Salina Turda în data de 06.03.2022

72 02.03.2022 Privind  schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Crăciunaș Attila  - Norbert

71 02.03.2022 Privind  schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Ibeanusi Patrick  - Chidubem 

70 02.03.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru doamna Varadi Sorina - Carmen

69 28.02.2022

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

Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal 

68 28.02.2022 Privind organizarea concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Oradea

67 24.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numita Bajusz Beatrix 

66 24.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui din actul de naștere pentru doamna Petruț Mariana - Susana

65 24.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Mihok –Geczi Eduard

64 24.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui pentru numitul Belenyesi Paul – Radu

63 24.02.2022 Privind aprobarea îndeplinirii formalităților necesare obținerii pașaportului pentru minorul Simon Janos

62 24.02.2022 Privind încuviințarea deplasării minorei Varga Stela – Alesia în municipiul Timișoara în vederea efectuării unor investigații medicale

61 24.02.2022 Privind organizarea concursului de proiecte de management la Muzeul Țării Crișurilor

60 21.02.2022

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

capital și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor

 Oradea – lucrări amenajare incintă și amenajări special de muzeu”

59 21.02.2022 Privind  convocarea Consiliului Județean Bihor

58 18.02.2022

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr.466/29.11.2018 privind aprobarea componenței echipei de implementare a proiectului ” 

Reparații capital 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 capital 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

57 15.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minorul Macai Cătălin – Marino 

56
15.02.2022

Privind încuviințarea întreprinderii demersurilor necesare în vederea evaluării complexe încadrării în grad de handicap precum și cele necesare 

orientării școlare a copiilor Gug Laurențiu Andrei și Gug Andrea – Camelia 



55

15.02.2022

Privind modificarea Dispoziției nr.62 din 27.02.2019 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Județul Bihor în consiliul de conducere – 

Consiliul Asociației – al asocierii în participațiune încheiată între U.A.T. Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, Universitate Oradea  și 

Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. în vederea realizării și exploatării Parcului Științific și Tehnologic Bihor 

54

14.02.2022

Privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.8 din 07.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul organizat în data de 14 februarie 2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcției vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor

53 10.02.2022 Privind  schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Surmei Tabita

52 10.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Bondar Pavel Răzvan

51 10.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Olah Aneta

50 10.02.2022 Privind aprobarea deplasării copilului Dombi Estera în localitatea Arieșeni în perioada 11.02.2022- 13.02.2022

49

07.02.2022

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 21 martie 2022  - 

proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean 

Bihor 

48
07.02.2022

Privind delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor referitoare la minorii Feckete Zoltan și Feckete Monika în 

vederea înlesnirii accesului la servicii medicale, educaționale, recreative și bancare necesare bunei dezvoltări a acestora

47
07.02.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Milian Costel – Dumitru în vederea însoțirii copilului Mezei Anamaria și semnării actelor necesare 

evaluării complexe și încadrării în grad de handicap al copilului 

46 07.02.2022 Privind încuviințarea deschiderii unui cont bancar pentru copilului Șipoș Roxana - Mihaela

45
07.02.2022

Privind îndreptarea demersurilor necesare în vederea evaluării complexe, încadrării în grad de handicap și orientării școlare a copilului Șipoș 

Roxana - Mihaela

44

04.02.2022

Privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.8 din 07.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul organizat în data de 14 februarie 2022 – proba scrisă pentru ocuparea funcției vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor

43 03.02.2022 Privind îndreptarea erorii materiale din Dispoziția nr.26 din 21.01.2022

42 03.02.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru numitul Vereș Abel 

41 03.02.2022 Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Șipoș Roxana - Mihaela

40 03.02.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

39
02.02.2022

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

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

38
31.01.2022

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

înlesnirii accesului la servcii medicale, educaționale, recreative și de recuperare necesare bunei dezvoltării acesteia

37 31.01.2022 Privind încuvintarea deschiderii unor conturi bancare personale pentru copiii Rezmuves Zsolt – Marius și Rezmuves Diana  - Roxana 

36

31.01.2022

Privind exprimarea acordului referitor la modificarea măsurii plasamentului copilului Magyari Robert și împuternicirea asistentului maternal 

profesionist Brasa Katalin – Magda în vederea realizării demersurilor necesare trasnsferului copilului la o altă unitate de învățământ 

35 31.01.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie pentru minora Molnar Anasztazia - Maria

34 28.01.2022
Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Proiectare și Excuție „Drum de legătură între 

municipiul Oradea și comuna Sânmartin”



33 28.01.2022

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect: ”Servicii de asistență tehnică pe perioada 

execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul „Reparații capital sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, strada Republicii 

nr.35”- supervizare și dirigenție de șantier” 

32 28.01.2022
Privind constituirea Comisiei de evaluarae a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de 

transport județean prin curse regulate la nivelul Județului Bihor”

31 28.01.2022

Privind modificarea Caietului de Sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bihor, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.183/2021 ca urmare a clarificărilor solicitate l aprocedura de achiziție publică având ca obiect 

”Delegarea serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul Județului Bihor 

30 26.01.2022 Privind acordul vaccinării copilului Balog Florina împotriva virusului Sars – Cov – 2 (COVID – 19) 

29
26.01.2022

Privind încuvințarea deschiderii unui cont bancar personal pentru copilul Balogh Florina și împuternicirea dra. Guleș Speranța – Diana în 

vederea efectuării demersurilor necesare  

28
25.01.2022

De îndreptare a erorii materiale din Dispoziția nr.23 din 19.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Bihor privind schimbarea pe cale 

administrativă a numelui de familie după divorț pentru doamna Brândaș – Koceku Rodica

27
25.01.2022

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect „Proiectare Centru Multifuncțional în Municipiul 

Oradea, județul Bihor”

26
21.01.2022

Privind numirea domnului Budureanu Cristian Ioan în funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul 

aparatului de specialiatate al Consiliului Județean Bihor prin transfer la cerere 

25
19.01.2022

Privind numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a d-lui Baicu Alin – Petru – 

funcțioar public dbutant, calasa I în cadrul Biroului drumuri județene 

24
19.01.2022

Privind numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a d-nei Bodog Nora- Larisa – 

funcțioar public debutant, clasa I în cadrul Biroului investiții 

23 19.01.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru doaman  Brîndaș  - Kocecu Rodica

22 19.01.2022 Privind convocarea Consilului Județean Bihor 

21
18.01.2022

Privind numirea domnului Bodof Nora Larisa în funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului 

investiții

20 18.01.2022

Privind numirea domnului Baicu Alin  Petru în funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroul 

drumuri județene

19
18.01.2022

Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numitul Barabas – Santa Alpar și schimbarea pe cale 

administrativă a numelui de familie pentru minorul Barabas – Santa Benett – Botond 

18 18.01.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie din căsătorie pentru numita Barabaș Santa Brigitta

17 18.01.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie după divorț pentru numita Ardelean Aranta - Marina

16
13.01.2022

Privind împuternicirea managerului de caz Andor Aurelia – Florica în vederea însoțirii copilului Bagoși Larisa și pentru semnarea actelor 

necesare evaluării complexe și încadrării în grad de handicap a minorei 

15 13.01.2022 Privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2022 din cadrul Consiliului Județean Bihor 

14

13.01.2022

Privind  delegarea responsabilităților Președintelui Consiliului Județean Bihor, referitoare la minora Bălaj Cornelia – Izabela în vederea 

înlesnirii accesului la servicii medicale, educaționale, de încadrare în grad de handicap și de recuperare necesare bunei dezvoltări a acesteia

13 13.01.2022 Privind schimbarea pe cale administrativă a prenumelui pentru minorul Luncan Florean - Sebastian 

12 13.01.2022 Privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă nr.143 din 06.11.2015 al d-nei Ilies Nagy Gyongyi Anita



11 13.01.2022

Privind încetarea suspendării și încetarea prin acordul părților a contracului individual de muncă al doamnei Kecskes Iren, consilier, gradul I, 

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

10 12.01.2022

Privind modificarea și completarea Anexei la dispoziția nr.179/13.04.2021 privind decalarea în două interval orare diferite a programului de 

lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor

9 11.01.2022

Privind aprobarea deplasării copilului Dombi Estera în localitatea Estalagem Monte Verde – Funchal – Madeira – Portugalia 16.01.2022- 

05.02.2022

8

07.01.2022 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 14 februarie 2022 – 

proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa i, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor

7 06.01.2022 Privind convocarea Consiliului Județean Bihor

6 06.01.2022

Privind constatarea încetării de drept a raportului de servciu al d-lui Zlibuț Dimitrie Victor, având funcția publică de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior, Compartimentul patrimoniu, ca urmare a comunicării deciziei de pensie anticipate parțial

5 04.01.2022

Privind modificarea Dispoziției nr.28/30.06.2022 privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specilaitate al Consiliului 

Județean Bihor

4 04.01.2022 Privind delegarea atribuției de acordare a vizei „Bun de plată” în cadrul Consiliului Județean Bihor

3 04.01.2022

Privind desemnarea persoanelor care vor acorda de „realitate și legalitate” pe proiectele de cheltuieli bugetare initiate în cadrul 

compartimentelor de specialitate a Consiliului Județean Bihor și pe documentele justificative aferente

2 04.01.2022

Privind consituirea Comisiei de evaluare pentru achiziția publică având ca obiect Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții : „Pod pe 

DJ 764 H de la Nimăiești, Județul Bihor”

1 04.01.2022

Privind emiterea dispoziției de constituire a comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate de către Consiliul Județean Bihor în 

cadrul proiectului: ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a Județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea 

serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor în situații de urgență -  Faza Full Aplication(„Integrated project for sustainable development in the 

mountain area of Bihor Conunty, improvement of acces and development in healt 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
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