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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Hotărârea nr. 105 din 31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică................................
Hotărârea nr. 106 din 31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind modificarea componenţei Comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu
modificările și completările ulterioare…………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 107 din 31.08.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor aprobate judeţului Bistriţa-Năsăud conform Hotărârii Guvernului
României nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de
învăţământ de masă, pentru anul 2016……………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 108 din 31.08.2016 privind aprobarea Programului de măsuri pentru
deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada 15.11.201615.03.2017 în judeţul Bistriţa-Năsăud………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 109 din 31.08.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Forumul Democrat al Germanilor din județul BistriţaNăsăud, care se va derula prin Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud……………..
Hotărârea nr. 110 din 31.08.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat
în vederea depunerii documentaţiei pentru finanţarea Proiectului “IMPACT LECHINŢA -

Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”
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prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020…………………………………………………….
Hotărârea nr. 111 din 31.08.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat
în vederea depunerii documentaţiei pentru finanţarea Proiectului “IMPACT TEACA - Măsuri

12

Operațional Capital Uman 2014-2020…………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 114 din 01.09.2016 privind aprobarea participării Judeţului BistriţaNăsăud, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Bistriţa
2027………………………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 118 din 29.09.2016 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică……………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 119 din 29.09.2016 privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu
pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale……….
Hotărârea nr. 120 din 29.09.2016 privind a cincea rectificare a bugetului judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor instituțiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2016………………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 121 din 29.09.2016 privind aprobarea majorării cotizaţiei pentru anul
2016, a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul BistriţaNăsăud……………………………………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 122 din 11.10.2016 privind aprobarea dezafectării unor construcții,
identificate în Cartea Funciară nr. 75577 Bistriţa, situate în municipiul Bistriţa, str.
Prundului nr. 16D, aflate în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud………………………….
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Hotărârea nr. 123 din 11.10.2016 privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare……………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 124 din 11.10.2016 privind instituirea unor taxe speciale pentru
funcţionarea Centrului Cultural ”Dacia” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 127 din 17.10.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat
privind pregătirea și implementarea proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului
(DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită
județ Suceava, județul Bistriţa-Năsăud”, lot 2, lot 3, lot 4……………………………………..
Hotărârea nr. 128 din 17.10.2016 privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a
terenului în suprafaţă de 3300 mp, situat în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D,
înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe
durata realizării investiţiei ”Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii
specialişti din sănătate”………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 129 din 17.10.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat și
Colaborare între Județul Bistrița-Năsăud din România și Județul Myślenice din Republica
Polonă……………………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 137 din 26.10.2016 privind a șasea rectificare a bugetului judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016………………………………………………………
Hotărârea nr. 138 din 26.10.2016 privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului
Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2016……………………………………………………….
Hotărârea nr. 139 din 26.10.2016 privind aprobarea cotizaţiei pentru Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”, pentru anul 2017...............................
Hotărârea nr. 140 din 26.10.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 128/2016 privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în
suprafaţă de 3300 mp., situat în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, înscris în
Cartea Funciară nr.75577 Bistrița, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata
realizării investiţiei „Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din
sănătate”......................................................................................................................
Hotărârea nr. 141 din 26.10.2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei
pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a Indicatorilor TehnicoEconomici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN 17) - Lac
Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva
Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ
Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”)................................................
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 31.08.2016 în ședință ordinară,
în prezenţa preşedintelui şi a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/12340 din 23.08.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBb/12341 din 23.08.2016 al Serviciului administrație și relații publice din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Ordinului Prefectului județului Bistrița-Năsăud nr. 214 din 22.07.2016 privind
numirea Comitetului de organizare în vederea constituirii Autorității Teritoriale de Ordine
Publică, înaintat prin adresa nr. II/B/15484/25.07.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud sub nr. I/10899 din 25.07.2016;
- adresa Comitetului de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/11007 din
26.07.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 76/2016 privind constituirea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 39/2013 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 31/2012 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 152/2014 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 39/2013 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 31 din 11 iulie 2012 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică și Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 51/2012 privind validarea
nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică;
- prevederile art. 17, alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, SECŢIUNEA a 3-a, Autoritatea teritorială de ordine publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 și art. 8 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr.
787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică;
- raportul nr. IBa/12722 din 31.08.2016 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97, art. 98 și art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
1. Domnul Pugna Alexandru - vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
2. Doamna Ulecan Maria - consilier județean;
3. Domnul Ceclan-Oprea Ciprian - consilier județean;
4. Doamna Nechita Oana - consilier județean;
5. Doamna Cîrcu Mirela Maria - consilier județean;
6. Domnul Mureșan Dumitru - consilier județean.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr. 39/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 31/2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr. 152/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 39/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr. 31 din 11 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 51/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale
de Ordine Publică.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi “pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția administrație locală - Serviciul administrație și relații publice din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
 persoanele nominalizate la Art. 1;
 Comitetul de Organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bistrița-Năsăud;
 Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ALEXANDRINA CRINA BORȘ

Nr. 105
Din 31.08.2016
L.P./I.P./5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
38/31 mai 2010 privind modificarea componenţe Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 31.08.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa preşedintelui şi a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/12440 din 24.08.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IICa/12441 din 24.08.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art. II, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului
României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
-prevederile art. 59 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind
modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniul public
al judeţului Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 57/29.08.2012 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind
componenţa Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 4/28.01.2015 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind
modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului
public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 147/25.11.2015 pentru
modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010
privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 76/2016 privind constituirea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 77/2016 privind alegerea
domnului EMIL RADU MOLDOVAN în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 78/2016 privind alegerea
domnului ALEXANDRU PUGNA în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 156/2016
privind numirea domnului Popescu Grigore-Dorin în funcţia publică de conducere vacantă
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de director executiv, clasa I-80, gradul II la Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/12722 din 31.08.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/12723 din 31.08.2016 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97, art. 98 coroborat cu art. 45,
alin.(5), şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010
privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare,
punctul 7, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Domnul Grigore-Dorin Popescu – director executiv al Direcţiei tehnice, investiţii,
lucrări publice – Membru.”
Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru”.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relaţii publice
cu:
- persoana prevăzută la art. I din prezenta hotărâre;
- Direcţia economică;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ALEXANDRINA-CRINA BORŞ

Nr. 106
Din 31.08.2016
C.A.A./C.G.A/I.P./5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate
judeţului Bistriţa-Năsăud conform Hotărârii Guvernului României nr. 423/2016
privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi
în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume
unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 31.08.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa preşedintelui şi a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/12342/23.08.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. II/12356/23.08.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- situația privind calculul sumelor aferente drepturilor de care beneficiază elevii cu cerinţe
educaţionale speciale din învățământul de masă nr. II/12309/23.08.2016, întocmită de
către Direcția economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 5079 din 29.07.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11264/01.08.2016;
- adresa nr. 5176 din 05.08.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11585/08.08.2016;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 16 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 51, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. (1), (3), (4) și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr.
423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de
învăţământ de masă, pentru anul 2016;
- prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 904/2014 pentru
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129, alin. (1)
din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind
structura anului școlar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4577/2016
privind structura anului școlar 2016-2017;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96 din 27.07.2016 privind a
patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
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2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
-raportul nr. IBa/12722 din 31.08.2016 al Comisiei de administraţie;
-raportul nr. IBa/12723 din 31.08.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/12724 din 31.08.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a), art. 98 coroborat cu art.45, alin. (2), lit
a) şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1449 mii lei,
aprobată judeţului Bistriţa-Năsăud potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 423/2016
privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă,
pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează pentru plata
drepturilor de care beneficiază elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unitățile
de învăţământ de masă, pentru toate zilele de școlarizare din anul 2016, constând în
asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcămintei și a
încălțămintei.
Art.2.(1) Sumele repartizate unităţilor administrativ-teritoriale potrivit art. 1, prin
rectificare bugetară se vor reflecta în bugetele locale, conform Hotărârii Guvernului
României nr. 423/2016, Anexa nr. 2 - Metodologia de alocare a sumelor necesare acordării
drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi
în învăţământul de masă.
(2) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se restituie de către
unităţile administrativ-teritoriale bugetului judeţului Bistrița-Năsăud, urmând ca acestea să
se regularizeze cu bugetul de stat, conform normelor metodologice de închidere a
exercițiului bugetar.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru”.
Art.4. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexă;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
Nr. 107
Din 31.08.2016
C.T.I./B.D./F.A./I.P/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea
şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada
15.11.2016-15.03.2017 în judeţul Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 31.08.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa preşedintelui şi a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/12381/24.08.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVB/12317/23.08.2016 al Direcţiei tehnice investiţii, lucrări publice - Serviciul
administrare drumuri, lucrări publice;
- prevederile "Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor
publice", indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte
de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice nr. 289/2170 din 17 iunie 2013, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, Anexa nr. 2 - Programul lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi
modernizări drumuri judeţene pe anul 2016 – ”Cheltuieli de funcţionare” - ”Întreţinere
curentă pe timp de iarnă”;
- raportul nr. IBa/12723 din 31.08.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/12725 din 31.08.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 12, art. 97 şi art. 115, alin. (1),
lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul de măsuri pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe
drumurile judeţene în perioada 15.11.2016-15.03.2017 în judeţul Bistriţa-Năsăud, cuprins
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 voturi ”pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
tehnică investiţii, lucrări publice prin Serviciul administrare drumuri, lucrări publice din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice;
- Direcţia economică;
- Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud;
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- Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ALEXANDRINA CRINA BORȘ
Nr. 108
Din 31.08.2016
M.M./I.P./5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 108/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi Forumul Democrat al Germanilor din județul Bistriţa-Năsăud, care se
va derula prin Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08.2016, în
prezenţa președintelui și a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/12416/24.08.2016 a vicepreședintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IVa/12417/24.08.2016 al Direcţiei economice și Direcției dezvoltare
durabilă și relații externe;
- adresa nr. 922/24.08.2016 a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. IV/12432 din 24.08.2016;
- raportul nr. 63 din 25.08.2016 al Forumului Democrat al Germanilor din România
Organizația Bistrița-Năsăud, privind desfășurarea activităților culturale ale Forumului
Democrat al Germanilor din judeţul Bistriţa-Năsăud pe perioada 2013-2015, înregistrat la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IV/12470 din 25.08.2016;
- certificatul de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial nr.5/1991 din data de
10 martie 2006;
- prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 26/2016
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile art. 46 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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- raportul nr. IBa/12722 din 31.08.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/12723 din 31.08.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/12724 din 31.08.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 4 și alin. (6), lit. a), art. 97, alin.
(1), art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. f), art. 102 și art. 103 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
Forumul Democrat al Germanilor din județul Bistriţa-Năsăud, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. În baza Acordului de Parteneriat, susținerea financiară a acțiunilor culturale
comune se va realiza prin alocarea de sume stabilite anual prin aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Art.3. Prevederile Acordului de Parteneriat vor fi puse în aplicare de către Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru”.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcția dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud și Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
- Compartiment Cabinet președinte;
- Direcția administrație locală;
- Direcţia economică;
- Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud;
- Spitalul Județean de Urgență Bistrița;
- Forumul Democrat al Germanilor din județul Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
Nr. 109
Din 31.08.2016
DSL/RM/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 109/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea depunerii
documentaţiei pentru finanţarea Proiectului “IMPACT LECHINŢA - Măsuri
integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei Lechinţa, judeţul
Bistriţa-Năsăud”
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în data de 31.08.2016 în şedinţă ordinară, în
prezenţa președintelui și a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/12536 din data de 26.08.2016 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IVa/12691 din data de 30.08.2016 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi
relaţii externe și al Direcției economice privind aprobarea încheierii Acordului de
parteneriat în vederea depunerii documentaţiei pentru finanţarea Proiectului “ IMPACT
LECHINŢA - Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor

defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”
care va fi depus spre finanţare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare, Prioritatea de
investiţii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând
minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate;
- prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2015)1287 din 25.02.2015 de aprobare a
anumitor elemente din programul operațional „Capital Uman” pentru sprijinul din partea
Fondului social european și alocării specifice pentru Inițiativa „Locuri de muncă pentru
tineri” în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în
România, CCI 2014RO05M9OP001;
- prevederile art. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 64 din 3 iunie
2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea 362/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 35 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 218 din 23 martie
2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28 şi art. 29 din prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr. 40/2015 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
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europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile art. 9, pct. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 398 din 27 mai 2015
pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene
structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 - 2013;
- prevederile documentelor programatice Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 şi Ghidul solicitantului POCU 2014 2020 - Condiţii specifice: „Dezvoltare Locală integrată (DLI 3600) în comunităţile
marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, Apel de proiecte nr. 1 –
pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
- prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 714/2016 privind modificarea
Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014 - 2020 şi Ghidul solicitantului POCU 2014 - 2020 - Condiţii specifice: „Dezvoltare
Locală integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie
aparţinând minorităţii rome”, Apel de proiecte nr. 1 – pentru regiunile mai puţin
dezvoltate;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 145 din
01.08.2016 privind aprobarea Procedurii privind selectarea partenerilor în vederea aplicării
unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman (P.O.C.U.) 2014 - 2020 şi/sau Programului Operaţional Capacitate
Administrativă (P.O.C.A.) 2014 - 2020 şi numirea Comisiei de selectare a partenerilor
pentru implementarea activităţilor din cadrul proiectelor ce vor fi dezvoltate prin POCU
2014 - 2020;
- raportul nr. IBa/12722 din 31.08.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/12723 din 31.08.2016 al Comisiei economice.
În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi lit. f), alin. (6), lit. a), art. 98 coroborat
cu art. 45, alin. 2, lit. f), art. 102, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat în vederea depunerii
documentaţiei de finanţare pentru proiectului „IMPACT LECHINŢA - Măsuri integrate

pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunităţile
marginalizate ale comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”, al cărui solicitant este
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre (*).
Art.2. Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud va fi solicitantul finanțării, în calitate de
partener 1, iar partenerii proiectului sunt cei selectaţi conform Raportului nr.
IV/11926/16.08.2016 privind finalizarea procedurii de selectare a partenerilor în vederea
aplicării proiectului cu titlul „IMPACT LECHINŢA - Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea

situaţiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunităţile marginalizate ale
comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 23.954.978 lei, sumă ce
reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, din care partea de finanţare eligibilă a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de partener 1, este de 7.138.304 lei.
Art.4. Fiecare partener îşi asumă partea de finanţare şi cofinanţare în funcţie de
activităţile asumate în Acordul de parteneriat care va fi semnat.
Art.5. Se aprobă cofinanţarea de 2% aferentă activităţilor ce le va desfăşura Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în calitate de partener 1, în sumă de 142.766,10 lei.
Art.6. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în calitate de partener 1, se angajează să
suporte cheltuielile neeligibile ocazionate de implementarea activităţilor ce îi revin, dacă va
fi cazul.
Art.7. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud se obligă să asigure resursele materiale şi
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru”.
Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe și Direcția economică din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:

Direcția economică;

Direcția administrație locală;

Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;

Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
CRINA-ALEXANDRINA BORȘ

Nr. 110
Din 31.08.2016
Ţ.M./R.M/5 exp.

* Anexele la Hotărârea nr. 110/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea depunerii
documentaţiei pentru finanţarea Proiectului “IMPACT TEACA - Măsuri integrate

pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor defavorizate din
comunităţile marginalizate ale comunei TEACA, judeţul Bistriţa-Năsăud”
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit la data de 31.08.2016 în şedinţă ordinară, în
prezenţa președintelui și a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.IX/12637 din data de 29.08.2016 a preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IVa/12692 din data de 30.08.2016 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi
relaţii externe și al Direcției economice privind aprobarea încheierii Acordului de
parteneriat în vederea depunerii documentaţiei pentru finanţarea Proiectului “ IMPACT
TEACA - Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor

defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei Teaca, judeţul BistriţaNăsăud””care va fi depus spre finanţare prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare,
Prioritatea de investiţii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum
ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie
aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate;
- prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2015)1287 din 25.02.2015 de aprobare a
anumitor elemente din programul operațional „Capital Uman” pentru sprijinul din partea
Fondului social european și alocării specifice pentru Inițiativa „Locuri de muncă pentru
tineri” în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în
România, CCI 2014RO05M9OP001;
- prevederile art. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 64 din 3 iunie
2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea 362/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 35 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 218 din 23 martie
2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28 şi art. 29 din prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului
României nr. 40/2015 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările
ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile art. 9, pct. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 398 din 27 mai 2015
pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene
structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013;
- prevederile documentelor programatice Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi Ghidul solicitantului POCU 2014-2020
- Condiţii specifice: „Dezvoltare Locală integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate
în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, Apel de proiecte nr.1 – pentru
regiunile mai puţin dezvoltate;
- prevederile Ordinului Ministrului fondurilor europene nr. 714/2016 privind modificarea
Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020 şi Ghidul solicitantului POCU 2014-2020 - Condiţii specifice:„Dezvoltare Locală
integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând
minorităţii rome”, Apel de proiecte nr.1 – pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 145 din
01.08.2016 privind aprobarea Procedurii privind selectarea partenerilor în vederea aplicării
unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020 şi/sau Programului Operaţional Capacitate
Administrativă (P.O.C.A.) 2014-2020 şi numirea Comisiei de selectare a partenerilor pentru
implementarea activităţilor din cadrul proiectelor ce vor fi dezvoltate prin POCU 20142020;
- raportul nr. IBa/12722 din 31.08.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/12723 din 31.08.2016 al Comisiei economice.
În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi lit. f), alin. (6), lit. a), art. 98 coroborat
cu art. 45, alin. 2, lit. f), art. 102, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat în vederea depunerii
documentaţiei de finanţare pentru proiectului „IMPACT TEACA - Măsuri integrate pentru

îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunităţile
marginalizate ale comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud”, al cărui solicitant este Consiliul

Judeţean Bistriţa-Năsăud, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre (*).
Art.2. Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud va fi solicitantul finanțării, în calitate de
partener 1, iar partenerii proiectului sunt cei selectaţi conform Raportului nr.
IV/11925/16.08.2016, privind finalizarea procedurii de selectare a partenerilor în vederea
aplicării proiectului cu titlul „IMPACT TEACA - Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea

situaţiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunităţile marginalizate ale
comunei Teaca judeţul Bistriţa-Năsăud” conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 22.747.719,18 lei, sumă
ce reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, din care partea de finanţare eligibilă a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în calitate de partener 1 este de 8.001.629,44 lei.
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Art.4. Fiecare partener îşi asumă partea de finanţare şi cofinanţare în funcţie de
activităţile asumate în Acordul de parteneriat care va fi semnat.
Art.5. Se aprobă cofinanţarea de 2 % aferentă activităţilor ce le va desfăşura Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în calitate de partener 1, în sumă de 160.032,58 lei.
Art.6. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în calitate de partener 1, se angajează să
suporte cheltuielile neeligibile ocazionate de implementarea activităţilor ce îi revin, dacă va
fi cazul.
Art.7. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud se obligă să asigure resursele materiale şi
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru”.
Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe și Direcția economică din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
 Direcția economică;
 Direcția administrație locală;
 Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
 Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
CRINA-ALEXANDRINA BORȘ

Nr. 111
Din 31.08.2016
Ţ.M./5 exp.

* Anexele la Hotărârea nr. 111/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Judeţului Bistriţa-Năsăud, ca
membru fondator, la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune
Locală Bistriţa 2027
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 19
septembrie 2016, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13550/15.09.2016 a Președintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVa/13553/15.09.2016 al Direcție dezvoltare durabilă și relații externe;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 174/2013 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a judeţului Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, 5, 6-8 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioatre;
- Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa
prioritară: 5. “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, Prioritatea de
investiţii 9.6 „Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii”, Obiectivele
specifice: 5.1, 5.2;
- raportul nr. IBa/13685/19.09.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/13686/19.09.2016 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 21, art. 91, alin. (1), lit. b), lit. e), alin. (3), lit. a), alin. (6),
lit. a), lit. c), art. 98, art. 102, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. c), din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea Județului Bistriţa-Năsăud, ca membru fondator, la
constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Bistriţa 2027, cu sediul în municipiul
Bistriţa, strada Petre Ispirescu, nr. 15 A, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Art.2. Se aprobă proiectul de Statut şi proiectul de Act constitutiv ale Asociaţiei Grupul
de Acţiune Locală Bistriţa 2027, prevăzute în Anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.3. (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Bistriţa-Năsăud la patrimoniul inițial al
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Bistriţa 2027, cu un aport în numerar în cuantum de
1.000 lei.
(2) Se aprobă suportarea de la bugetul Judeţului Bistriţa-Năsăud a cotizaţiei anuale în
valoare de 1.000 lei.
Art.4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud să semneze
în numele și pentru Judeţul Bistriţa-Năsăud, Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei Grupul
de Acţiune Locală Bistriţa 2027.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

19

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică și Direcție dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administrație și relații
publice cu:
- Cabinet președinte;
- Direcţia economică;
- Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
- Primăria Municipiului Bistrița;
- Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud;
- Fundația Inocenți;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 114
Din 19.09.2016
TAM/DSL/MN/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 114/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 29.09.2016 în ședință ordinară,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13878 din 21.09.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IB/13895 din 21.09.2016 al Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr. IIA 19258 din 16.09.2016 a Instituției Prefectului - județul Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/13701 din 19.06.2016;
- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 7 și art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002;
- prevederile Ordinului Prefectului județului Bistrița-Năsăud nr. 214 din 22.07.2016 privind
numirea Comitetului de organizare în vederea constituirii Autorității Teritoriale de Ordine
Publică, înaintat prin adresa nr. II/B/15484/25.07.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud sub nr. I/10899 din 25.07.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 105/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 174/2016
privind desemnarea unor reprezentanţi ai comunităţii în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2012 privind validarea
nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/14312/29.09.2016 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (5), art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se validează membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în următoarea
componenţă:

Președinte:
Domnul Pugna Alexandru - vicepreşedinte, consilier judeţean, desemnat;
Membri:
1.Domnul Jurcan Claudiu Petru - comisar şef de poliţie - desemnat la conducerea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, membru de drept;
2.Domnul Iacobescu Paul - comisar şef de poliţie - reprezentant al Corpului Naţional al
Poliţiştilor, Consiliul Teritorial Bistriţa-Năsăud, membru de drept;
3.Domnul Ciui Terente - subprefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, membru de drept;
4.Doamna Ulecan Maria- consilier judeţean, desemnat;
5.Domnul Ceclan-Oprea Ciprian - consilier judeţean, desemnat;
6.Doamna Nechita Oana - consilier judeţean, desemnat;
7.Doamna Cîrcu Mirela-Maria - consilier judeţean, desemnat;
8.Domnul Mureşan Dumitru- consilier judeţean, desemnat;
9.Domnul Negruşeri Vasile - reprezentant al comunităţii;
10.Domnul Ciurar Ionel - reprezentant al comunităţii;
11.Domnul Petri Florin Virgil - reprezentant al comunităţii;
12.Domnul Furnea Florin Vasile - colonel - inspector şef - Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Bistriţa-Năsăud, membru de drept;
13.Domnul Florea Constantin – colonel - inspector şef - Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă «Bistriţa» al judeţului Bistriţa-Năsăud, membru de drept;
14.Domnul Frandeş Florin Nicolae- director executiv - Poliţia locală Bistriţa, membru de
drept.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările și completările ulterioare.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

21

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția administrație locală - Serviciul administrație și relații publice din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Persoanele nominalizate la Art. 1;
-Direcţia administraţie locală;
-Direcția economică;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 118
Din 29.09.2016
A.J./MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.09.2016,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13182/08.09.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIIb/13187/08.09.2016 al Arhitectului şef - Compartiment autoritatea
județeană de transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- cererea nr. 3 din 26.08.2016 a S.C. MIV TRANS S.R.L. Chiuza, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/12550/26.08.2016;
- cererea nr. 57 din 25.08.2016 a S.C. MILUŢU S.R.L. Tîrlişua, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/12706/30.08.2016;
- cererea nr. 1 din 01.09.2016 a S.C. MILUŢU S.R.L. Tîrlişua, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/13418/13.09.2016;
- cererea nr. 585 din 01.09.2016 a S.C. HENIU S.A. Bistriţa, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/12898/02.09.2016;
- contractul din 26.08.2016 încheiat între S.C. MIV TRANS S.R.L., operatorul de transport
rutier şi Primăria Comunei Chiuza;
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- contractul nr. 51 din 05.02.2016 încheiat între S.C. MILUŢU S.R.L., operatorul de
transport rutier şi S.C. Fileca Industry S.A.;
- contractul nr. 497 din 01.09.2016 încheiat între S.C. MILUŢU S.R.L., operatorul de
transport rutier şi S.C. Gruppo Uno S.R.L.;
- contractul nr. 584 din 01.09.2016 încheiat între S.C. HENIU S.A., operatorul de transport
rutier şi doamna Darlaczi Tunde;
- prevederile art. 5 şi art. 17, alin. (1), lit. p) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4, lit. h), art. 31, art. 32, art. 33 și art. 35 din Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului transportului nr. 972/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 154/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate speciale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/14312/29.09.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/14313/29.09.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 14, art. 97 și art.
115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. MIV TRANS S.R.L. cu
sediul în Comuna Chiuza, str. Principală, nr. 83, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI
RO17910450, pentru următorul traseu:
- Satul Piatra, Comuna Chiuza - Oraşul Beclean, conform graficului de circulaţie prevăzut în
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
(2) Licenţa de traseu atribuită conform alin. (1) este valabilă de la data eliberării, până
la data de 20.06.2019, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. MIV TRANS S.R.L.,
operatorul de transport rutier şi Primăria Comunei Chiuza, beneficiarul transportului.
Art.2. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. MILUŢU S.R.L. cu sediul în
Comuna Tîrlişua, str. Principală, nr. 75, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO21636281,
pentru următoarele trasee:
- Satul Cireşoaia, Comuna Braniştea - Oraşul Beclean;
- Oraşul Beclean - Satul Şirioara, Comuna Şieu Odorhei - Satul Şieu Cristur, Comuna ȘieuOdorhei - Satul Coasta, Comuna Șieu-Odorhei - Satul Agrişu de sus, Comuna Șieu-Odorhei
- Satul Cociu, Comuna Şintereag - Oraşul Beclean, conform graficelor de circulaţie
prevăzute în Anexele nr. 2-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) sunt valabile de la data eliberării,
până la data de 05.02.2019, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. MILUŢU
S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. FILECA INDUSTRY S.A., beneficiarul
transportului, respectiv până la data de 30.08.2019, dată la care expiră contractul încheiat
între S.C. MILUŢU S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. Gruppo Uno S.A.,
beneficiarul transportului.
Art.3. (1) Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. HENIU S.A., cu sediul
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în Municipiul Bistriţa, str. Rodnei, nr. 1A, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO3095919,
pentru următorul traseu:
- Satul Moruţ, Comuna Matei - Municipiul Bistriţa, conform graficului de circulaţie prevăzut
în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Licenţa de traseu atribuită conform alin. (1) este valabilă până la data de
23.06.2017, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. HENIU S.A., operatorul de
transport rutier şi doamna Darlaczi Tunde în calitate de părinte copil, beneficiarul
transportului.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru” şi 1
”abţinere”.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Arhitectul şef, prin Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Arhitectul şef - Compartiment autoritatea judeţeană de transport;
- Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
- S.C. MIV TRANS S.R.L. cu sediul în Comuna Chiuza, str. Principală, nr. 83, judeţul
Bistriţa-Năsăud;
- S.C. MILUŢU S.R.L. cu sediul în Comuna Tîrlişua, str. Principală, nr. 75, judeţul BistriţaNăsăud;
- S.C. HENIU S.A., cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Rodnei, nr. 1A, judeţul BistriţaNăsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 119
Din 29.09.2016
HD/CM/MN/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 119/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind a cincea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.09.2016,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13598/23.09.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/13604/23.09.2016 al Direcţiei economice şi al Direcției tehnice,
investiții, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Nota de fundamentare nr. II/13597/23.09.2016 a Direcției economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IAb/13244/09.09.2016 a Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr. VB/13652/16.09.2016 a Direcției tehnice, investiții, lucrări publice, Serviciului
administrare drumuri, lucrări publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr. 2439/08.08.2016 a Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11647/08.08.2016 şi adresa nr.
2666/12.09.2016 a Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13389/13.09.2016;
- adresa nr. 1708/08.08.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Lacrima”,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11756/10.08.2016;
- adresa nr. 1606/09.08.2016 a Centrului Județean de Resurse şi Asistență Educațională
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/11723/10.08.2016;
- adresa nr. 1372/10.08.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11840/11.08.2016;
- adresa nr. 1839/12.08.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11906/12.08.2016;
- adresa nr. 2631/12.08.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/11980/16.08.2016;
- adresa nr. 962/21.09.2016 a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/14018/23.09.2016;
- adresa nr. 6504/08.09.2016 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13201/08.09.2016;
- adresa nr. 2336/01.09.2016 a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
Județului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/12858/01.09.2016 şi adresa nr. 2337/01.09.2016 a Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al Județului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr. II/12859/01.09.2016;
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- adresa nr. 28763/02.09.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/13009/05.09.2016;
- adresa nr. 30535/16.09.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/13643/16.09.2016;
- adresa nr. 34/09.09.20416 a Centrului Militar Județean Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/13277/09.09.2016;
- adresa nr. BNG_STZ-4559/25.08.2016 a Administrației Judeţene a Finanțelor Publice
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/12538/26.08.2016;
- adresa nr. 11737/19.09.2016 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/13711/19.09.2016;
- contul de execuţie al bugetului local la data de 15.09.2016, emis de Trezoreria
Municipiului Bistrita, înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/13591/15.09.2016;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin (2), art. 49, alin. (4), (5) şi (7) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 23 din Legea nr. 69/2010 - Legea responsabilității fiscale, republicată;
- prevederile art. 18, alin (5), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a
persoanelor vârstnice, republicată;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 14/2016 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a estimărilor
pe anii 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/2016 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2016 privind prima
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și
bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 62/2016 privind a doua
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/2016 privind a treia
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 69 din
20.04.2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială” şi a
Capitolului 65.02 „Învățământ”;

26

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 116 din
17.06.2016 privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol
bugetar pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituțiilor publice subordonate;
- raportul nr. IBa/14310/29.09.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/14312/29.09.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/14313/29.09.2016 al Comisiei de urbanism;
- raportul nr. IBa/14314/29.09.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 98 şi art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă majorarea cu suma de 6.661 mii lei a veniturilor bugetului Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, conform Anexei nr. 1, după cum urmează:
a) cu suma de 1.579 mii lei, la cod venit 11.02.01 “Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”;
b) cu suma de 5.082 mii lei, la cod venit 42.02.21 “Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap”.
Art.2. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 13.000 mii lei din excedentul rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, pentru majorarea cheltuielilor bugetului Judeţului BistriţaNăsăud.
(2) Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
conform Anexei nr. 2 (*), cu suma de 19.661 mii lei, din care suma de 13.000 mii lei
provine din utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar precedent.
Art.3. Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului Judeţului Bistriţa-Năsăud pe
capitole, subcapitole şi instituţii publice, după cum urmează:
a) se majorează cu suma de 262 mii lei prevederile bugetare la capitolul 51.02.01.03
“Autorități executive”, din care suma de 212 mii lei pentru secţiunea de funcţionare şi
suma de 50 mii lei pentru secţiunea de dezvoltare, conform Anexei nr. 3;
b) se majorează cu suma de 48 mii lei prevederile bugetare la capitolul 54.02 “Alte
servicii publice generale”, paragraful 54.02.10 “Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor”, sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Comunitar
de Evidență a Persoanelor al Județului Bistrița Năsăud, conform Anexei nr. 4;
c) se majorează cu suma de 40 mii lei prevederile bugetare la capitolul 60.02.02
“Apărare națională” pentru Centrul Militar Județean Bistriţa-Năsăud, titlul II “Bunuri şi
servicii”, conform Anexei nr. 5;
d) se majorează cu suma de 238 mii lei prevederile bugetare la capitolul 65.02
“Invățământ” paragraful 65.02.07.04 “Ȋnvățământ special”, titlul I “Cheltuieli de personal”,
sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.
1 Bistrița, conform Anexei nr. 6;
e) se majorează cu suma de 139 mii lei prevederile bugetare la capitolul 65.02
“Invățământ” paragraful 65.02.07.04 “Ȋnvățământ special”, titlul I “Cheltuieli de personal”,
sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.
2 Bistrița conform Anexei nr. 7;
f) se majorează cu suma de 21 mii lei prevederile bugetare la capitolul 65.02
“Invățământ” paragraful 65.02.07.04 “Ȋnvățământ special”, titlul I “Cheltuieli de personal”,
sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar de Educație Incluzivă
“Lacrima” Bistrița, conform Anexei nr. 8;
g) se majorează cu suma de 105 mii lei prevederile bugetare la capitolul 65.02
“Invățământ” paragraful 65.02.07.04 “Învățământ special”, titlul I “Cheltuieli de personal”,
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sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Beclean, conform Anexei nr. 9;
h) se majorează cu suma de 211 mii lei prevederile bugetare la capitolul 65.02
“Invățământ” paragraful 65.02.07.04 “Învățământ special”, din care 111 mii lei pentru
titlul I “Cheltuieli de personal” și 100 mii lei pentru titlul II “Bunuri şi servicii”, sume cu
care se rectifică bugetul de pentru de cheltuieli al Liceului Tehnologic Special “Sfânta
Maria” Bistrița, conform Anexei nr. 10;
i) se majorează cu suma de 342 mii lei prevederile bugetare la capitolul la capitolul
65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, conform Anexei nr.11;
j) se majorează cu suma de 600 mii lei prevederile bugetare la capitolul 66.02.06.01
“Spitale generale” secțiunea de dezvoltare, titlul VI, “Transferuri între unități ale
administrației publice”, conform Anexei nr. 12, care se constituie ca sursă de venit pentru
capitolul 66.10.06.01 “Spitale generale”;
k) cu suma prevăzută la art. 3, lit. j) se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Bistrița conform, Anexei nr. 13;
l) se rectifică bugetul de cheltuieli al Bibilotecii Județene “George Coșbuc” BistrițaNăsăud, prin diminuarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.02
“Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.03.02 “Biblioteci publice,, secțiunea de
funcționare, și majorarea cu aceeași sumă a secțiunii de dezvoltare, conform Anexei nr.
14;
m) se majorează cu suma de 950 mii lei prevederile bugetare la capitolul 67.02
“Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.03.30 “Alte servicii culturale”, titlul VI,
“Transferuri între unități ale administrației publice”, conform Anexei nr. 15, care se
constituie ca sursă de venit pentru Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
n) cu suma prevăzută la art. 3, lit. m) se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al
Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, conform Anexei nr. 16;
o) se majorează cu suma de 589 mii lei prevederile bugetare la capitolul 67.02.06
“Servicii religioase”, reprezentând plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat
în unitățile de cult, conform Anexei nr. 17;
p) se majorează cu suma de 5.616 mii lei prevederile bugetare la capitolul 68.02
“Asigurări şi asistență socială”, din care 504 mii lei la titlul II “Bunuri şi servicii”, 5.082 mii
lei la titlul IX “Asistenţă socială” şi 30 mii lei la secțiunea de dezvoltare, sume cu care se
rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud conform Anexei nr. 18;
r) se majorează cu suma de 10.500 mii lei prevederile bugetare la capitolul 84.02.03.01
“Drumuri şi poduri”, din care 4.000 mii lei la secțiunea de funcționare şi 6.500 mii lei la
secțiunea de dezvoltare, conform Anexei nr. 19.
Art.4. (1) Se aprobă rectificarea cu suma de 1.550 mii lei a veniturilor bugetului
instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, provenite
din transferurile realizate între unități ale administrației publice prevăzute la art. 3, lit. j) şi
lit. m), conform Anexei nr. 20;
(2) Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice şi activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 1.550 mii lei, conform Anexei
nr. 21.
Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile cu suma de
29 mii lei, conform Anexei nr. 22.
Art.6. Se aprobă efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul bugetului propriu şi
al unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
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Art.7. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud nr.
96/2016 privind Programul de investiții al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2016, conform
Anexei nr. 23.
Art.8. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud nr.
96/2016 privind Programul de lucrări de întreținere, reparații şi modernizări drumuri
județene, pe anul 2016, conform Anexei nr. 24.
Art.9. Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.11. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia dezvoltare durabilă şi relații externe;
- Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
- Arhitectul şef;
- Biroul achiziţii publice, contracte;
- Centrul Militar Judeţean Bistrița-Năsăud;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa- Năsăud;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistrița-Năsăud;
- Spitalul Județean de Urgență Bistriţa;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița;
- Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria” Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Lacrima” Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean;
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului
Bistrița Năsăud;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 120
Din 29.09.2016
C.T.I./B.D./P.G./MN/5 exp.

* Anexele la Hotărârea nr. 120/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării cotizaţiei pentru anul 2016, a Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.09.2016,
în prezenţa 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/14019 din 23.09.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. VAb/14021 din 23.09.2016 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări
publice şi al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 2187 din 23.09.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/14013 din 23.09.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 20/27.03.2008 privind
înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 102/27.07.2016 privind
desemnarea reprezentantului județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în
judeţul Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7, art. 9, art. 16, alin. (3), lit. k) precum şi prevederile art. 23, alin. (3),
lit. b) şi e) ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, actualizat prin Hotărârea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 49/30.09.2014;
- raportul nr. IBa/14310/29.09.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/14312/29.09.2016 al Comisiei de administraţie.
În temeiul dispoziţiilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 91, alin. (1),
lit. d) şi alin. (5), lit. a), pct. 13, art. 98 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă majorarea cotizaţiei pe anul 2016, a Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 65.100 lei.

30

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

Art.2. Fondurile necesare plăţii cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul BistriţaNăsăud se suportă din Bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi “pentru” şi 5
“împotrivă”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică şi Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 121
Din 29.09.2016
L.B/V.H./MN/ 5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezafectării unor construcții, identificate în Cartea Funciară
nr. 75577 Bistriţa, situate în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, aflate în
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
11.10.2016, în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/14822/07.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/14824/07.10.2016 al Direcţiei economice și al Direcției
administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art. 3, alin. (3), art. 10, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

31

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29/19.10.1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile poz. 26 din Secțiunea II a Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr.
905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al
municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 864, art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin
Legea nr. 246/2001;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 17/10.02.2005 privind darea
în administrare a unor bunuri din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud;
- Nota de constatare nr. IIC/11659/08.08.2016 întocmită de Comisia pentru inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aparţinând patrimoniului
judeţului Bistriţa-Năsăud, bunurile din domeniul public şi privat al judeţului BistriţaNăsăud, bunurile din patrimoniul statului date în administrare, închiriate, concesionate
potrivit legii de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud/Judeţul Bistriţa-Năsăud, numită
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 362/2015;
- adresa nr. 5750/09.08.2016 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/11762/10.08.2016;
- extrasul de Carte Funciară nr. 75577 Municipiul Bistrița, emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrița,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/10862/22.07.2016;
- Certificatul de nomenclatură stradală și număr de imobil nr. 429/82058/
22.08.2016/25.08.2016, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
12510/25.08.2016;
- procesul-verbal nr. IBa/14811/07.10.2016 al Serviciului administraţie şi relaţii publice din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr. IBa/14929/10.10.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/14930/10.10.2016 al Comisiei de urbanism;
- raportul nr. IBa/14931/10.10.2016 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 98, art. 115, alin. (1), lit. c), art.
119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se aprobă dezafectarea unor construcţii, situate în municipiul Bistrița, strada
Prundului nr. 16D (fost str. Abatorului nr. 4), identificate în Cartea Funciară nr. 75577
Municipiul Bistrița, Nr. cadastral: 75577-C1, Nr. cadastral: 75577-C2, Nr. cadastral: 75577C3, Nr. cadastral: 75577-C4, Nr. cadastral: 75577-C5, aflate în domeniul public al județului
Bistrița-Năsăud, ca urmare a încetării uzului și interesului public, în condițiile legii.
(2) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a construcțiilor prevăzute la alin. (1), în vederea scoaterii din funcțiune prin
casare, precum și a terenului aferent construcțiilor, în suprafață de 3300 mp., situat în
municipiul Bistrița, strada Prundului nr. 16D (fost str. Abatorului nr. 4), identificat în Cartea
Funciară nr. 75577 Municipiul Bistrița, Nr. cadastral: 75577.
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Art.2. Se abrogă poz. 26 a Anexei nr. 2 - ”Bunuri imobile” la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare, și se actualizează în mod corespunzător datele din evidența financiar-contabilă.
Art.3. (1) Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de
Urgență Bistrița asupra imobilului situat în municipiul Bistrița, str. Prundului nr. 16D, având
datele de identificare conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
(2) Predarea-primirea imobilului prevăzut la alin. (1) se va face pe bază de procesverbal încheiat între reprezentanții legali ai părţilor, în termen de 2 de zile de la data
adoptării prezentei hotărâri.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poz. 12 din Anexa,
aprobată conform art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 17 din
10.02.2005 privind darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al județului
Bistrița-Năsăud.
Art.5. Direcția administrație locală va întreprinde demersurile legale pentru
modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 905/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și
comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios
administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află imobilul.
Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi «pentru».
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcția administrație locală și Direcția tehnică, investiții, lucrări
publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
 Direcția economică;
 Direcția administrație locală;
 Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
 Spitalul Județean de Urgență Bistrița;
 Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 122
Din 11.10.2016
Întocmit: C.G.A/G.M./MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 122/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
11.10.2016, în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/14823/07.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/14825/07.10.2016 al Direcţiei economice și al Direcției
administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art. 3, alin. (3), art. 21, alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. II, alin. (2), lit. a), art. IV şi art. X din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor;
- prevederile art. 4, alin. (1) și (2), art. 36 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
- prevederile poziției nr. 639, respectiv 641 din Anexa ”Lista monumentelor istorice –
Județul Bistrița-Năsăud” la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr.
2361/2010 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.
2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei
monumentelor istorice dispărute;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 13 din 29.02.2012 privind
acceptarea unei donații;
- Contractul de donație autentificat prin încheierea nr. 1485 din 18.06.2014, de către
Societatea Profesională Notarială Dițiu Maria și Dițiu Iulian Andrei, notar public Dițiu Maria,
cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr. 38, înregistrat la Consiliul Județean
Bistrița Năsăud cu nr. I/8567/18.06.2014;
- Actul notarial de îndreptare a erorii materiale nr. 1 din 22.01.2015, încheiat de Societatea
Profesională Notarială Dițiu Maria și Dițiu Iulian Andrei, notar public Dițiu Maria, cu sediul
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în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr. 38, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița Năsăud
cu nr. IIB/2905/19.02.2015;
- Obligația privind folosința monumentului istoric nr. 654/14.07.2015 emisă de Direcția
Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
cu nr. IIB/11468/16.07.2015;
- extrasul de Carte Funciară nr. 26947 Comuna Budacu de Jos, emis de Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Bistrița, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/7927/27.05.2016;
- Raportul de evaluare întocmit de domnul Coldea Viorel Ioan Ovidiu, evaluator autorizat
A.N.E.V.A.R, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IIB/11175/10.07.2015;
- procesul verbal nr. IX/12046/17.08.2016 al Comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud;
- procesul-verbal nr. IBa/14810/07.10.2016 al Serviciului administraţie şi relaţii publice din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr. IBa/14929/10.10.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/14930/10.10.2016 al Comisiei de urbanism;
- raportul nr. IBa/14931/10.10.2016 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 98 și art. 115, alin. (1), lit. c), art.
119 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se atestă apartenența la domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a
imobilului ”Biserica Evanghelică C.A. (ruine)”, situat în sat Jelna nr. 50, comuna Budacu de
Jos, Județul Bistrița-Năsăud, identificat în Cartea funciară nr. 26947 Comuna Budacu de
Jos, Nr. cadastral: 26947-C1, Nr. cadastral: 26947.
Art.2. Se însușește completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al județului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
29 din 19.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la Anexa nr. 2
”Bunuri imobile”, după poziția 51 se introduce o poziție nouă, poziția nr. 52, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.3. Imobilul prevăzut la art. 1 nu face obiectul unor cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar, a celor care reglementează regimul juridic al
imobilelor preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, nu este grevat de
sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi «pentru».
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică și Direcţia administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia administraţie locală;
- Arhitectul şef;
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud;
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- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 123
Din 11.10.2016
Întocmit: C.G.A/G.M./MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 123/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Centrului Cultural
“Dacia” din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
11.10.2016, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/14842 din 07.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. II/14843 din 07.10.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 620/07.10.2016 a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/14841 din 07.10.2016;
- prevederile art. 20, alin. (1), lit. (b), art. 27, art. 30, art. 67 şi art. 68 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 484-485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Capitolului VIII, Secțiunea I, Taxe speciale din Anexa la Hotărârea Guvernului
României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 25 /2016 privind aprobarea
încheierii Actului adițional nr.4 la Contractul de comodat nr. 300 din 06.12.2011 încheiat
între R.A.D.E.F. „România Film” şi Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr. IBa/14931/10.10.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/14944/11.10.2016 al Comisiei de cultură.
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În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (5), pct. 4,
art. 98 şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Centrului Cultural
“Dacia” din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, conform Anexei nr.
1.
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind instituirea unor taxe speciale pentru
funcționarea Centrului Cultural “Dacia” din cadrul Centrului Județean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud, conform Anexei nr. 2.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud –
Piaţa Petru Rareș nr. 1 şi publicată pe pagina de internet a instituţiei - www.portalbn.ro.
(2) Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în
termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la
registratura Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi “pentru” şi 1 vot
“împotrivă”.
Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud și
pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, www.portalbn.ro.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciului administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia administraţie locală;
- Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 124
Din 11.10.2016
C.T.I./B.D./MN/4 exp.
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 124 din 11.10.2016
I. Taxe speciale pentru utilizarea sălii de spectacole
”Valeria Peter Predescu”
Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciului

Lei

Închiriere sală de spectacole
- pentru spectacole indiferent de gen la care nu
se percep taxe de intrare

600 lei/oră

- pentru spectacole indiferent de gen la care se
percep taxe de intrare

1200
lei/oră

- pentru simpozioane, întâlniri de afaceri,
conferinţe, etc., la care nu se percep taxe de
intrare

500 lei/oră

- pentru simpozioane, întâlniri de afaceri,
conferinţe, etc., la care se percep taxe de intrare
22.

Bilete spectacole organizate de Centrul Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud/persoană
-pentru adulţi
-pentru elevi, studenţi, pensionari
-persoane cu dizabilităţi

33

1000
lei/oră

12
5
gratuit

Bilete spectacole extraordinare (gala) organizate
de Centrul Judeţean pentru Cultură BistriţaNăsăud/persoană
-pentru adulţi
-pentru elevi, studenţi, pensionari
-persoane cu dizabilităţi

25
10
gratuit

II. Taxe speciale pentru cinematograful ”Adrian Pintea”
Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciului/taxă (lei)
Taxa intrare pentru filmele în format
DIGITAL/2D
Luni-Joi:
până la ora 17:00
după ora 17:00

Lei/ reprezentaţie

10 lei
12 lei
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Nr.
crt.

Denumirea serviciului/taxă (lei)
Vineri - Duminică:
până la ora 17:00
după ora 17:00
Copii, elevi, studenţi, pensionari pe bază de
legitimaţie/cupon
Luni - Joi, până la ora 17:00
Luni - Joi, după ora 17:00
Vineri - Duminică, până la ora 17:00
Vineri - Duminică, după ora 17:00
Avanpremiere
Luni – Duminică

2.

Pachet family 2 adulţi + 1 copil sub 12 ani
Luni - Joi, până la ora 17:00
Luni - Joi, după ora 17:00
Vineri - Duminică, până la ora 17:00
Vineri - Duminică, după ora 17:00
Pachet family 2 adulţi + 2 copii sub 12 ani
Luni - Joi, până la ora 17:00
Luni - Joi, după ora 17:00
Vineri - Duminică, până la ora 17:00
Vineri - Duminică, după ora 17:00
Taxa intrare pentru filmele în format 3D
Luni-Joi:
până la ora 17:00
după ora 17:00
Vineri - Duminică:
până la ora 17:00
după ora 17:00
Copii, elevi, studenţi, pensionari pe bază de
legitimaţie/cupon
Luni - Joi, până la ora 17:00
Luni - Joi, după ora 17:00
Vineri - Duminică, până la ora 17:00
Vineri - Duminică, după ora 17:00
Avanpremiere
Luni – Duminică
Pachet family 2 adulţi + 1 copil sub 12 ani
Luni - Joi, până la ora 17:00
Luni - Joi, după ora 17:00
Vineri - Duminică, până la ora 17:00
Vineri - Duminică, după ora 17:00

Lei/ reprezentaţie

15 lei
20 lei

5
6
7
10

lei
lei
lei
lei

20 lei
22
26
33
45

lei
lei
lei
lei

26
30
40
55

lei
lei
lei
lei

12 lei
15 lei
17 lei
23 lei

6
7
9
12

lei
lei
lei
lei

25 lei
27
33
39
54

lei
lei
lei
lei
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Nr.
crt.

Denumirea serviciului/taxă (lei)

39

Lei/ reprezentaţie

Pachet family 2 adulţi + 2 copii sub 12 ani
Luni - Joi, până la ora 17:00
Luni - Joi, după ora 17:00
Vineri - Duminică, până la ora 17:00
Vineri - Duminică, după ora 17:00

32
38
45
63

lei
lei
lei
lei

Notă:
Pentru grupuri organizate între 5 şi 9 persoane se acordă o reducere de 5% din taxa
aferentă fiecărei persoane conform intervalului orar prezentat fără avanpremiere.
Pentru grupuri organizate între 10 şi 19 persoane se acordă o reducere de 10% din
taxa aferentă fiecărei persoane conform intervalului orar prezentat fără avanpremiere.
Pentru grupuri organizate mai mari de 20 persoane se acordă o reducere de 15% din
taxa aferentă fiecărei persoane conform intervalului orar prezentat fără avanpremiere.
Pachetul family 2 adulţi + 1 copil sub 12 ani şi Pachetul family 2 adulţi + 2 copii sub 12
ani nu se aplică pentru avanpremiere.
Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de gratuitate la taxele speciale pentru
cinematograful ”Adrian Pintea”.
Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 124 din 11.10.2016
REGULAMENT
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Centrului Cultural
”Dacia” din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor
servicii publice, create în interesul persoanelor fizice sau juridice, consiliile județene aprobă
taxe speciale.
Instituirea taxelor speciale se efectuează în baza unui Regulament aprobat de
autoritățile deliberative, care stipulează domeniile de activitate, condițiile în care se
instituie, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice care au propus taxele
respective.
Prin prezentul Regulament s-au reglementat domeniile, condițiile de instituire și
modul de organizare a serviciului public nou înființat în cadrul Centrului Cultural ”Dacia”
din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Domeniile în care se instituie taxele speciale se referă la prestarea de servicii
către beneficiari persoane fizice și juridice, constând din asigurarea accesului la sala de
spectacole și sala de cinema din cadrul Centrului Cultural ”Dacia”.
CAPITOLUL I
1.Condițiile privind instituirea taxelor speciale
Pentru asigurarea accesului cetățenilor județului Bistrita-Năsăud la spectacolele
organizate în cadrul sălii de spectacole și vizionarea de proiecții cinematografice în cadrul
Centrului Cultural ”Dacia” care funcționează ca serviciu în structura Centrului Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud, se propune instituirea unor taxe speciale care să asigure
susținerea financiară a activităților desfășurate.
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În cadrul centrului funcționeză două săli, respectiv: Sala de spectacole ”Valeria Peter
Predescu” și sala de cinema ”Adrian Pintea”.
2. Modul de organizare și funcționare a Centrului Cultural ”Dacia” din cadrul
Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud:
Serviciul Centrul Cultural “Dacia” este o structură care funcționeză în cadrul Centrului
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și îndeplinește rolul de promovare, în special, a
producțiilor cinematografice și de spectacol.
Serviciul Cultural “Dacia” inițiază și desfășoară proiecte în domeniul educației
permanente promovând următoarele principii:
-libertate de creație, de exprimare artistică și de comunicare publică a spectacolelor de
diferite genuri și a filmelor cinematografice;
-calitatea producțiilor cinematografice;
-primordialitatea valorii artistice în cadrul selecției și promovării proiectelor
cinematografice;
-desfășurarea unor programe atractive intereselor și preocupărilor, de petrecere a timpului
liber ale populației.
Serviciul Centrul Cultural ”Dacia” are următoarele obiective specifice urmărind cu
consecvenţă:
a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale,
ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri,
inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi
internaţionale; stimularea creativităţii şi talentului;
d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare,
elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului;
e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie
ţărănească;
g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă.
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Serviciul Centrul Cultural “Dacia” are următoarele
atribuţii principale:
a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;
b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice;
c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară
contemporană locală;
d) organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe de conservare şi transmitere a
valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului
naţional şi universal;
e) organizează şi/sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi
festivaluri folclorice, susţine participarea formaţiilor la manifestări culturale la nivel local,
zonal sau naţional;
f) propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie
protejate;
g) organizează şi/sau susţine participarea la expoziţii temporare sau permanente,
elaborează monografii şi lucrări de prezentare turistică;
h) difuzează filme artistice şi documentare;
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i) organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie ţărănească;
desfăşoară activităţi turistice, agroturistice, de turism cultural şi tehnico-aplicative în cadrul
unor cercuri ştiinţifice, tehnice şi formaţii/ansambluri artistice;
j) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională continuă
proprii sau prin universităţile populare rurale;
k) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi
internaţionale;
l) alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale
în vigoare.
Activitatea Centrului Cultural ”Dacia” se susține pe lângă subvențiile asigurate de
Consiliul Județean Bistrița-Nasăud și din taxele achitate de persoanele care participă la
evenimentele organizate la nivelul centrului.
Încasarea taxelor se realizează din vânzarea biletelor pentru vizionarea producțiilor
cinematografice, vânzarea biletelor pentru participarea la spectacolele organizate în sala
de spectacole de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, taxe percepute
pentru închirierea sălii de spectacole ”Valeria Peter Predescu”. Urmărirea, evidența și
contabilizarea acestora se realizează de către Centrul Județean pentru Cultură BistrițaNăsăud, prin salariații desemnați în acest sens.
Taxele încasate se constituie venituri la bugetul Centrului Județean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud, fiind utilizate pentru asigurarea cheltuielilor curente ale Centrului Cultural
”Dacia”.
CAPITOLUL II
Dispoziții finale
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază
de serviciile solicitate conform domeniilor prezentate mai sus.
Taxele speciale instituite potrivit prevederilor prezentului Regulament, se constituie
venituri ale bugetului Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, utilizate pentru
asigurarea funcționalității serviciilor.
Cuantumul taxelor speciale este în lei.
Taxele speciale pot fi stabilite numai pentru serviciile și activitățile prevăzute de
prezentul regulament, care poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud.
După aprobarea de către Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, hotărârea va fi adusă la
cunoştinţa publică prin publicare la sediul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, pe pagina
de internet sau în presă, potrivit prevederilor legale.
Împotriva hotărârii de aprobare a taxelor speciale, persoanele interesate pot face
contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. În situația primirii
de contestații, după expirarea termenului de publicare, Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud se întrunește și deliberează.
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
------------------
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și
implementarea proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17)
- Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită județ Suceava, județul Bistriţa-Năsăud”, lot 2, lot 3, lot 4
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
17.10.2016, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/14768 din 06.10.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVa/14770/06.10.2016 al Direcţiei dezvoltare durabilă și relații externe Compartiment fonduri structurale și management proiecte din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, aprobat
prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 907/21.06.2016;
- prevederile art. 5, alin. (3) și art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Adresa nr. 74840/31.08.2016 primită de la Ministerul dezvoltării regionale și
administrației publice, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la nr.
IV/12819/01.09.2016;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bistrița Bîrgăului nr. 58/01.09.2016 pentru
aprobarea încheierea Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea
proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa Bistriţa Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. BistriţaNăsăud”, lot 2, lot 3, lot 4;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Prundu Bîrgăului nr. 77/15.09.2016 pentru
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea
proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa Bistriţa Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. BistriţaNăsăud”, lot 2, lot 3, lot 4;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Josenii Bîrgăului nr. 61/22.09.2016 pentru
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea
proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa Bistriţa Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. BistriţaNăsăud”, lot 2, lot 3, lot 4;
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- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ilva Mică nr. 64/14.09.2016 pentru aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa
Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei
- Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud”, lot 2,
lot 3, lot 4;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poiana Ilvei nr. 50/22.09.2016 pentru aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa
Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei
- Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud”, lot 2,
lot 3, lot 4;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Maieru nr. 64/30.09.2016 pentru aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa
Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei
- Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud”, lot 2,
lot 3, lot 4;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Măgura Ilvei nr. 78/19.09.2016 pentru aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa
Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei
- Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud”, lot 2,
lot 3, lot 4;
- raportul nr. IBa/15307/17.10.2016 al Comisiei de administrație;
- raportul nr. IBa/15308/17.10.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/15310/17.10.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. a), art. 98 şi art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat privind pregătirea și
implementarea proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită județ Suceava, județul Bistriţa-Năsăud” lot 2, lot 3, lot 4, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6,

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1.,
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, conform Anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud să semneze,
în numele județului, Acordul de parteneriat, menționat la articolul 1.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcția dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administrație și relații
publice cu:
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Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
Cabinet Președinte;
Comuna Josenii Bîrgăului;
Comuna Prundu Bîrgăului;
Comuna Bistrița Bîrgăului;
Comuna Ilva Mică;
Comuna Poiana Ilvei;
Comuna Maieru;
Comuna Măgura Ilvei;
Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 127
Din 17.10.2016
B.I.P/I.P./5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 127/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de
3300 mp., situat în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea
Funciară nr. 75577 Bistrița, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata
realizării investiţiei ”Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii
specialişti din sănătate”
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
17.10.2016, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/15147/13.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/15148/13.10.2016 al Direcţiei economice și al Direcției
administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 866, art. 874-875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (1), lit. c) și lit. d), alin. (8), art. 3, alin. (1), alin. (5), art. 20, alin.
(4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (3), lit. a), alin. (3^1) din Hotărârea Guvernului României nr.
962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 122/2016 privind aprobarea
dezafectării unor construcții, identificate în Cartea Funciară nr. 75577 Bistriţa, situate în
municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, aflate în domeniul public al judeţului BistriţaNăsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 136/2013 privind
aprobarea documentației de urbanism ”Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului
Bistrița și Regulament local de urbanism” Beneficiar Consiliul local al municipiului Bistrița;
- adresa nr. 19269/05.10.2016 a Agenției Naționale pentru Locuințe, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/14699 din 05.10.2016;
- extrasul de Carte funciară pentru informare nr. 75577 Bistrița, înregistrat la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/15300 din 17.10.2016;
- raportul nr. IBa/15307/17.10.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/15308/17.10.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/15310/17.10.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), art. 98, art. 115, alin. (1), lit. c), art. 119 şi
art. 124 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului proprietate
privată a județului Bistrița-Năsăud, în suprafaţă de 3300 mp., situat în municipiul Bistriţa,
str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița, identificat cu Nr.
cadastral: 75577, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei
”Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate”, conform
contractului prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
(2) Predarea-primirea terenului prevăzut la alin. (1) se va face pe bază de procesverbal de predare-primire, între Județul Bistrița-Năsăud și Agenția Națională pentru
Locuințe, încheiat după transmiterea deschiderii de finanțare pentru începerea lucrărilor de
construcție.
(3) La finalizarea lucrărilor, construcțiile de locuințe și terenul aferent, vor fi predate
Județului Bistrița-Năsăud pe bază de protocol de predare-primire, în vederea înregistrări în
evidențele județului Bistrița-Năsăud ca bunuri imobile aparținând domeniului privat.
Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul Județului Bistrița-Năsăud a cheltuielilor
aferente realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării
condiţiilor de locuit (drumuri, apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie,
căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc), potrivit planurilor de urbanism aprobate în
conformitate cu legislația în vigoare.
Art.3. Se împuterniceşte domnul Emil Radu Moldovan, în calitate de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, să semneze, în numele şi pentru judeţul BistriţaNăsăud, contractul prevăzut la art. 1, alin. (1).
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
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Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcţia administraţie locală, Arhitectul şef al judeţului și Direcția
tehnică, investiții, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia economică;
-Direcţia administraţie locală;
-Arhitectul șef;
-Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
-Agenția Națională pentru Locuințe;
-Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud;
-Primăria Municipiului Bistrița;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 128
Din 17.10.2016
Întocmit: C.G.A./G.M./MN/7 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 128/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului de Parteneriat și Colaborare între Județul BistrițaNăsăud din România și Județul Myślenice din Republica Polonă
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
17.10.2016, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/15219/13.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVd/15226/13.10.2016 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi relaţii externe din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- Scrisoarea de Intenție privind stabilirea relațiilor de prietenie între Județul BistriţaNăsăud, România și Județul Myslenice din Republica Polonă de către reprezentanții celor
două unități administrativ-teritoriale, semnată în din data de 18.08.2016;
- avizul conform nr. H 2-1/4235 emis de Ministerul Afacerilor Externe, înregistrat la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IV/15166/13.10.2016;
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- avizul de oportunitate și de conformitate nr. 93979/07.10.2016 emis de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrat la Consiliul Județean BistrițaNăsăud sub nr. IX/14879/10.10.2016;
- prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 11, alin. (3), art. 16 și art. 102, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/15307/17.10.2016 al Comisiei de administrație;
- raportul nr. IBa/15308/17.10.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/15309/17.10.2016 al Comisiei de cutură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. c), art. 98, art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat și Colaborare între Județul Bistrița-Năsăud din
România și Județul Myślenice din Republica Polonă, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Se împuternicește Președintele Emil Radu Moldovan, în numele Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, să semneze Acordul de Parteneriat și Colaborare între Județul
Bistrița-Năsăud din România și Judeţul Myślenice din Republica Polonă.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Compartimentul Cabinet preşedinte;
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcția dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
- Consiliul Județean Myślenice, cu sediul în Republica Polonă;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 129
Din 17.10.2016
A.A./MN/5.ex

* Anexa la Hotărârea nr. 129/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind a șasea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi
a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.10.2016,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.IX/15666/21.10.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/15672/21.10.2016 al Direcţiei economice şi Direcției tehnice,
investiții, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Nota de fundamentare nr. II/15646/21.10.2016 a Direcției economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. VB/15596/20.10.2016 a Direcției tehnice, investiții, lucrări publice, Serviciul
administrare drumuri, lucrări publice;
- adresa nr. VA/15582/20.10.2016 a Direcției tehnice, investiții, lucrări publice, Serviciul
tehnic, investiții;
- adresa nr. 2425/10.10.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/14936/11.10.2016 şi adresa
nr.2556/17.10.2016 înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/15361/17.10.2016;
- adresa nr. 3638/18.10.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/15430/18.10.2016;
- adresa nr. 2241/17.10.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Lacrima înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/15369/17.10.2016;
- adresa Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița nr. 3417/14.10.2016
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/15291/14.10.2016 şi adresa nr.
3423/14.10.2016 înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/15292/14.10.2016;
- adresa nr. 1387/17.10.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/15429/18.10.2016;
- adresa nr. 1463/29.09.2016 a Camerei Agricole Județene Bistrița-Năsăud înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/14325/29.09.2016;
- adresa nr. 8375/11.10.2016 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/15091/12.10.2016;
- adresa nr. 162834/26.09.2016 a Direcției Generale Buget Finanțe şi Fonduri Europene
din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înregistrată la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud sub nr. II/14200/27.09.2016;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin. (2), art. 49, alin. (4), (5) şi (7) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
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- prevederile art. 23 din Legea nr. 69/2010 - Legea responsabilității fiscale, republicată;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 14/2016 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 752/2016 privind alocarea unor sume din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a estimărilor
pe anii 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/2016 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2016 privind prima
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și
bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 62/2016 privind a doua
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/2016 privind a treia
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 69 din
20.04.2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială” şi a
Capitolului 65.02 „Învățământ”;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 116 din
17.06.2016 privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol
bugetar pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituțiilor publice subordonate;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2016 privind a cincea
rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor instituțiilor
publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
-raportul nr. IBa/15919 din 25.10.2016 al Comisiei de administraţie;
-raportul nr. IBa/15921 din 25.10.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/15944 din 26.10.2016 al Comisiei de cultură;
-raportul nr. IBa/15947 din 26.10.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 97, alin. (3), art. 98
şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului Judeţului Bistriţa-Năsăud cu suma de
260 mii lei, după cum urmează:
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a) la cod venit 42.02.44 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor
agricole” cu suma de 62 mii lei;
b) la cod venit 42.02.28 „Subvenții primite din Fondul de Intervenție” cu suma de 198
mii lei alocaţi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului României, pentru unele
unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii.
Art.2. Se aprobă majorarea cu suma de 260 mii lei a cheltuielilor bugetului Judeţului
Bistriţa-Năsăud, astfel:
a) cu suma de 62 mii lei se majorează prevederile bugetare la capitolul 83.02.03.07
“Camere agricole”, Secțiunea funcționare, alin. 51.01.49 “Transferuri din bugetele locale
pentru finanțarea camerelor agricole”;
b) cu suma de 198 mii lei se majorează prevederile bugetare la capitolul 84.02.03.01
“Drumuri și poduri” Secțiunea de funcționare, Titlul II ”Bunuri și servicii” art.20.20
„Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale”.
Art.3. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 20172019, cu suma de 2.462 mii lei, după cum urmează:
a) la cod venit 43.10.15 “Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor
agricole” cu suma de 62 mii lei;
b) la cod venit 33.10.30 “Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate
publică din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 1.600 mii lei;
c) la cod venit 33.10.31 “Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate
publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății” cu suma de 700
mii lei;
d) la cod venit 33.10.32 “Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină
legală” cu suma de 100 mii lei;
Art.4. Se aprobă majorarea cu suma de 2.462 mii lei a cheltuielilor bugetului
instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019, astfel:
a) cu suma de 62 mii lei se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole
Județene Bistrița-Năsăud Titlul II “Bunuri şi servicii” pentru finanțarea cheltuielilor de
întreținere şi funcționare ale instituției;
b) cu suma de 2.400 mii lei, se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului
Județean de Urgență Bistrița, Secțiunea funcționare, Titlul I “Cheltuieli de personal”.
Art.5. (1) Se diminuează, cu suma de 20 mii lei, prevederile bugetare la capitolul
51.02.01.03 “Autorități executive”, Titlul II „Bunuri şi servicii”;
(2) Se majorează, cu suma de 20 mii lei, prevederile bugetare la capitolul 51.02.01.03
„Autorități executive”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”.
Art.6. (1) Se aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ
special la capitolul 65.02 “Învățământ” paragraful 65.02.07.04 “Învățământ special” Titlul I
„Cheltuieli de personal”, după cum urmează:
a) se diminuează prevederile bugetare cu suma de 150 mii lei la Liceul Tehnologic
Special „Sf Maria” Bistrița;
b) se diminuează prevederile bugetare cu suma de 36 mii lei la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Lacrima Bistrița;
c) se majorează prevederile bugetare cu suma de 32 mii lei la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă nr.1 Bistrița;
d) se majorează prevederile bugetare cu suma de 79 mii lei la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă nr.2 Bistrița;
e) se majorează prevederile bugetare cu suma de 75 mii lei la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Beclean;
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(2) Cu sumele prevăzute la art. 6, alin (1), lit. a) – e) se rectifică bugetele de cheltuieli
ale instituțiilor de învățământ special.
Art.7. Se aprobă efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul bugetului propriu şi
al unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.8. Se modifică Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.
120/2016, privind Programul de investiţii al județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.9. Se modifică Anexa nr. 24 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.
120/2016 privind Programul de lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri
judeţene pe anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița;
- Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Lacrima;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean;
- Camera Agricolă Județeană Bistrița-Năsăud;
- Spitalul Județean de Urgență Bistriţa;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREȘEDINTE
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 137
Din 26.10.2016
C.T.I./B.D./P.G./R.M/5 exp.

* Anexa la Hotărârea nr. 137/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 26.10.2016
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/15033 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIB/15041 din 11.10.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/27.01.2016 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
estimărilor pe anii 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/24.02.2016 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/08.04.2016 privind prima
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și
bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
69/20.04.2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială” şi a
Capitolului 65.02 „Învățământ”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 62/27.04.2016 privind a
doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe
anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/20.05.2016 privind a
treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
prevederile
Dispoziției
Președintelui
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.116/17.06.2016 privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituţilor publice subordonate;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/27.07.2016 privind a
patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/29.09.2016 privind a
cincea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor
instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
- prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-raportul nr. IBa/15919 din 25.10.2016 al Comisiei de administraţie.
-raportul nr. IBa/15921 din 25.10.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/15944 din 26.10.2016 al Comisiei de urbanism;
-raportul nr. IBa/15947 din 26.10.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a), art. 97, alin. (3), art. 98 şi art. 115,
alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al
anului 2016 după cum urmează:
a) bugetul propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2016 pe
cele două secţiuni, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre (*).
b)bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul propriu al
judeţului pentru trimestrul III al anului 2016 pe cele două secţiuni, conform Anexei nr. 3 şi
Anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
c) bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru trimestrul III al anului 2016 pe
cele două secţiuni, conform Anexei nr. 5 şi Anexei nr. 6, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi «pentru».
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia economică;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREȘEDINTE,
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 138
Din 26.10.2016
A.S./M.R./R.M/3 ex

* Anexele la Hotărârea nr. 138/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord”, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară, în data de 26.10.2016,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 15497 din 19.10.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. V/15498 din 19.10.2016 al Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice,
investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 136/05.10.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de
Nord”, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. V/14697/05.10.2016;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Transilvania de Nord” nr. 8 din 20.09.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 59/2007 privind aprobarea
asocierii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud cu Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean
Bihor, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Satu Mare, Consiliul Judeţean
Sălaj pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 99/27.07.2016 privind
desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
- prevederile art. 35 şi art. 49*, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord”, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la categoriile de
resurse ale Asociaţiei;
- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Transilvania de Nord”, cu
modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/15919 din 25.10.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/15921 din 25.10.2016 al Comisiei economice.
În temeiul art. 12, art. 91, alin. (1), lit. e), art. 97, alin. (3), art. 98 şi art. 115, alin. (1),
lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul cotizaţiei pentru anul 2017, a Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Transilvania de Nord”, în valoare
de 45.000 lei.
Art.2. Cotizaţia anuală prevăzută la Art. 1. din prezenta hotărâre se suportă din
bugetul propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

55

Art.3. Se aprobă plata semestrială a cotizaţiei stabilită la Art. 1 în două tranşe
semestriale astfel: pentru semestrul I termenul de plată este 31 ianuarie 2017, iar pentru
semestrul II termenul de plată este 31 iulie 2017.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică şi Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”;
- Consiliul Judeţean Cluj;
- Consiliul Judeţean Maramureş;
- Consiliul Judeţean Satu Mare;
- Consiliul Judeţean Sălaj;
- Consiliul Judeţean Bihor;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 139
Din 26.10.2016
SC/RM/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr. 128/2016 privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în
suprafaţă de 3300 mp., situat în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D,
înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița, către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, pe durata realizării investiţiei „Construirea de locuinţe destinate
închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate”
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.10.2016,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/15600/25.10.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
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-raportul comun nr. IICa/15604/25.10.2016 al Direcţiei economice și al Direcției
administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. 20552/25.10.2016 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr. II/15897/ 25.10.2016;
-adresa nr. 20166/20.10.2016 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/15598/ 20.10.2016;
-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.128/2016 privind transmiterea în
folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 3300 mp, situat în municipiul Bistriţa,
str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița, către Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei ”Construirea de locuinţe destinate închirierii
pentru tinerii specialişti din sănătate”;
-raportul nr. IBa/15919 din 25.10.2016 al Comisiei de administraţie.
-raportul nr. IBa/15921 din 25.10.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/15944 din 26.10.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(3), art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (3), art. 115,
alin. (1), lit. c), art. 119 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 128/2016 privind
transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 3300 mp., situat în
municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița,
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei „Construirea de
locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate” (Contract), se modifică
după cum urmează:
1. Art. 1, alin. (1) - Capitolul I. Obiectul contractului, se modifică şi va avea
următorul cuprins:

”(1)Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, aflat în
proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Bistrița-Năsăud, în suprafaţă
de 3300 mp., situat în str. Prundului nr. 16D, municipiul Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud,
identificat prin CF nr. 75577, în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe
durata execuţiei investiţiei”.
2. Art. 5 - Capitolul IV. Obligaţiile părţilor, după litera n) se introduc punctele o) şi
p), cu următorul conţinut:

”o) să administreze imobilele preluate, în conformitate cu prevederile legale în materie
aflate în vigoare;
p) să repartizeze locuinţele realizate pentru tinerii specialişti din sănătate, conform
prevederilor legale.”
3. Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud se obligă:
a)să susţină promovarea investiţiei în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii (specialişti din sănătate);
b)să colaboreze cu autorităţile publice locale în vederea repartizării locuinţelor realizate
pentru tinerii specialişti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.”

Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcţia administraţie locală, Arhitectul şef și Direcția tehnică,
investiții, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 13 / 7 NOIEMBRIE 2016

57

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:

-Direcţia economică;
-Arhitectul șef al Județului Bistrița-Năsăud;
-Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
-Agenția Națională pentru Locuințe;
-Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud;
-Primăria municipiului Bistrița;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA

Nr. 140
Din 26.10.2016
Întocmit: C.G.A/G.M/R.M/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea
lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a Indicatorilor TehnicoEconomici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN
17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva
Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud”
(„Poarta Transilvaniei”)
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.10.2016,
în prezența a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13932/24.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. 13928/24.10.2016 al Direcţiei tehnice investiţii, lucrări publice și
Direcției dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- Decizia Comisiei Europene de adoptare a Programului Operațional Regional (POR) 20142020 din 23 iunie 2015;
- prevederile art. 44, alin.(1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind
aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a Indicatorilor
Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN
17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită
judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”);
- Documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată elaborată
de către S.C.”DRUMEX” S.R.L. Cluj-Napoca, pentru obiectivul “Modernizare DJ 172D:
Mureșenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17)
Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud”(,,Poarta Transilvaniei”),
conţinând piese scrise şi piese desenate, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
sub nr. IVB/17869/05.11.2015, modificată și completată prin adresa cu nr.
303/24.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. V / 15789 /
24.10.2016;
- prevederile Ghidului solicitantului consolidat versiunea octombrie 2016 - Programul
operaţional regional 2014-2020 - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 2741/13.10.2016;
-raportul nr. IBa/15921 din 25.10.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/15947 din 26.10.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. f), art. 97, alin. (3) şi art.
115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind
aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a Indicatorilor
Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN
17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită
judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”), se modifică și se
completează după cum urmează:
1. După articolul 2, se introduce un nou articol, art. 21, cu următorul cuprins:
„Art. 21. Consiliului Județean Bistrița-Năsăud își asumă și faptul că la momentul

recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul
traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la
rețeaua TEN-T”.
2. Se modifică Anexa nr. 2 aprobată la Art. 2, conform Anexei la prezenta hotărâre
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care înlocuiește Anexa nr. 2 a Hotărârii
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2016. (*)
Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice,
Direcţia economică şi Direcția dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
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Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-

Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice;
Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
Direcţia economică;
Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 141
Din 26.10.2016
B.I.P./R.M/1ex

* Anexa la Hotărârea nr. 141/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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