
Expunere de motive

Consiliul jude^ean Bihor a initial inca din anul 2005 demersurile legale pentru trecerea 

unor imobile - terenuri si constructii - din proprietatea publica sau privata a statului si 
aflate in administrarea unor ministere in proprietatea judeUilui si in administrarea sa.

in prezent, bunurile vizate sunt intr-o stare deplorabila, cladirile in cea mai mare parte 

sunt nefolosite si in stare avansata de degradare, iar terenurile neingrijite, stare ce denota 

un vadit dezinteres din partea autoritatilor in administrarea carora se afla.

Proiectele pe care Consiliul judetean Bihor doreste sa le implementeze ating mai multe 

domenii de interes public. Astfel, pentru dezvoltarea afacerilor se inlentioneaza 

construirea unui pare industrial, de asemenea extinderea aeroportului, precum si 
implementarea de proiecte de dezvoltarea a turismului si ecoturismului in zona. In 

domeniul social, dona proiecte de centre sociale - pentru copii si tineri cu handicap, 
precum si de recuperare a tinerilor care provin din sisteniul de protectie a copiilor, de 

reeducare si de cazare pentru persoane fara adapost. in domeniul tineretului se afla in 

proiect construirea unei tabere pentru tineret, inclusiv pentru copii provenind din familii 
apartinand unor categorii sociale defavorizate. In domeniul protectiei civile si a 

interven^iei in situafii de urgenta, se intentioneaza amenajarea spafiilor necesare 

func^ionarii in zona a unitatilor de jandarmi montani, unitati ISU §i Salvamont, static 

STS, a unui post de poli^ie.

Toate cele 15 proiecte au fost aprobate de autoritatea locala si se afla in diverse stadii de 

documentare, analiza si pregatire a implementarii. Au fost identificate si posibilitati de 

absorbire de fonduri europene pentru materializarea lor, dar de aproape un deceniu si 
jumatate ministerele si Guvemul in ansamblul sau, nu au raspuns repetatelor solicitari ale 

Consiliului judetean Bihor de transmitere a acestor bunuri in proprietatea sa.

Luand in considerare
• arnploarea si domeniile pe care se axeaza proiectele, precum si interesul public pe 

care acestea 1-ar satisface in randul locuitorilor judetului Bihor,



• in conditiile in care Executivul nu a transmis niciun raspuns solicilarilor repetate 

ale Consiliului judetean,
• faptul ca inacfiunea Guvernului pune Consiliul judetean Bihor in imposibilitalea 

de a atrage fonduri europene nerambursabile pentru proiecte benefice comunita|ii,
consideram ca este rolul Parlamentului sa intervina in interesul ceta^enilor si drept urmare 

am initial prezenta propunere legislativa.
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