
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI 

 

DISPOZIŢIA Nr.442 

din 06.12.2022 

privind convocarea Consiliului Județean Bihor 

 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al județului Bihor nr. 26910  din data de 06.12.2022, 

În temeiul cu art. 179 alin.(3)  din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ,  

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR, 

D I S P U N E: 

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Bihor, în ședință extraordinară de îndată, pe data de 09 

decembrie 2022, ora 15,00,  ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă 

online de videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe 

anul 2022 – rectificat. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare și repartizarea pe unități 

administrativ – teritoriale a impozitului pe venit corespunzător cotei de 6% prevăzut la art.6 alin.(1) lit.(c) 

din Legea bugetului de stat nr.317/2021, încasat suplimentar în abul 2022.  

-      Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

-      Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Lăzăreni, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor, a unei suprafețe de teren, în scopul 

realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. 

-      Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

-  Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Borș, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor, a unei suprafețe de teren, în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Avram Iancu, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor, a unei suprafețe de teren, în scopul 

realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al U.A.T. – 

Comuna Spinuș, în domeniul public al U.A.T. – Județul Bihor, a unei suprafețe de teren, în scopul realizării 

unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Municipiul Oradea și Județul 

Bihor, în vederea utilizării Sălii Studio Multifuncționale din cadrul cinematografului Transilvania, situat în 

Oradea, P-ța Ferdinand nr. 2, imobil aflat în proprietatea Municipiului Oradea. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor să își exprime 

în numele și pentru Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemțiune cu privire la înstrăinarea imobilelor clasate monumente istorice sau a celor aflate în curs de 

clasare, pentru întregul an calendaristic 2023. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

”Reparații construcții S.A.J. Bihor – Substația Salonta”. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

10. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri județeni în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Bihor. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2023, a concediului de odihnă neefectuat 

în anul 2022, de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bihor. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Filarmonicii de Stat 

Oradea. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al procedurii de licitație publică deschisă 

organizată în scopul atribuirii unui drept de superficie asupra suprafeței de teren, proprietate privată a 

Județului Bihor, identificată în C.F. 213121 Oradea, situată în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, 

destinată realizării unei structuri de primire turistică – hotel. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere cu Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Grup în scopul accesării unei finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectului 

”Înființare de Centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în 

Județul Bihor”. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 



15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Județul Bihor prin 

Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al Județului Bihor având ca 

obiect bunuri aflate în domeniul privat al Județului Bihor. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de asociere cu U.A.T. Comuna Rieni, respectiv 

U.A.T. Comuna Buntești în scopul realizării obiectivului de investiții ” ”Modernizare DJ 763 Padiș-Ic 

Ponor km 35+100-44+845, L= 9,745km, județul Bihor”.”. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de preluare a autospecialelor achiziționate de 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord” în patrimoniul județului Bihor. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la activitatea Bibliotecii Județene 

”Gheorghe Șincai” Bihor. 

- Inițiator: Ilie - Gavril Bolojan, Președintele Consiliului Județean Bihor 

- Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I-VI 

 

19. DIVERSE 

 

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina de internet oficială a 

Consiliului Județean Bihor și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea tuturor comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Bihor. 

 

Art.3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și prin afișare pe pagina 

web a Consiliului Județean Bihor. 

 

Art.4. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la 

secretarul județului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate. 

 

Art.5. Secretarul județului Bihor va asigura măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în 

bune condiții a lucrărilor ședinței. 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                     Contrasemnează                       

       Ilie Gavril Bolojan                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


