
















Nr. 
Crt. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Bihor 

din data de 29 decembrie 2020 ora 15,00 

Vot. 
Necesar 

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Regiei Autonome Aeroportul Oradea pe anul 2020 rectificat. 

Majoritate 
absolută  

2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind întreținerea pe 
timp de primăvară-toamnă și gospodărirea drumurilor publice la nivelul 
Județului Bihor. 

Majoritate 
simplă 

3 Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor prin fuziune prin 
absorție de către Școala de Arte Francisc Hubic Oradea. 

Majoritate 
calificată de 

2/3 
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii de Arte Francisc Hubic 
Oradea. 

Majoritate 
calificată de 

2/3 
5 Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la 

Registratura Consiliului Județean Bihor sub nr. 27800 din 17.12.2020 
 

Majoritate 
simplă 

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modele orientative de acte 
administrative necesare implementării măsurii de supraimpozitare a terenurilor 
neângrijite cu front la drumurile publice modernizate de către consiliile locale 
din Județul Bihor. 

Majoritate 
simplă 

7 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra 
apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric Hanul Arborele Verde, 
situat în municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10 

Majoritate 
absolută 

8 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra 
apartamentului nr.10/Adin imobilul monument istoric Palatul Moskovits Adolf 
și fiii, situat în municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 1. 

Majoritate 
absolută 

9 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare nr. 
128/150/03.06.2020 încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și 
Revista Culturală ”Várad” 

Majoritate 
absolută 

10 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru 
obiectivul: „Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a 
județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate 
în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” 

             - Centru medical de urgență - Com.Budureasa, zona Stâna de Vale. 
    - Centru medical de urgență - Com.Budureasa, zona  Padiș , ” 

Majoritate 
absolută 

11 Proiect de hotărâre privind respingerea plangerii prealabile inregistrata la 
Consiliul Judetean Bihor sub nr. 28620 din 24.12.2020 inaintata de catre 
domnul Dascalu Mihai Silviu 

Majoritate 
simplă 

 

 


