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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Hotărârea nr. 1 din 25.01.2017 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale………
Hotărârea nr. 2 din 25.01.2017 privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 248 din 28.12.2016 privind majorarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 ca urmare a alocării de sume din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016,
pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a
calamităţilor naturale produse de inundaţii…………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 3 din 25.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secțiunii de dezvoltare aferent anului 2016 din excedentul bugetului local………………………
Hotărârea nr. 4 din 25.01.2017 privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene BistriţaNăsăud în baza Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor
structuri aflate în subordinea / coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale….
Hotărârea nr. 5 din 25.01.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud………………………..
Hotărârea nr. 6 din 25.01.2017 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017, a
Judeţului Bistriţa-Năsăud, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud…………………………
Hotărârea nr. 7 din 25.01.2017 privind încredinţarea mandatului special Președintelui
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, să voteze în Adunarea
Generală, pentru aprobarea retragerii Comunei Chiochiș, din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul BistrițaNăsăud………………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 8 din 25.01.2017 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/14.12.2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire
prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare,
transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din
deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din
judeţul Bistrița-Năsăud……………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 9 din 25.01.2017 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare……………………………………………
Hotărârea nr. 10 din 25.01.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier
judeţean al domnului Robert Ionatan Sighiartău…………………………………………………………..
Hotărârea nr. 11 din 25.01.2017 privind Validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Ovidiu-Iosif Florean……………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 12 din 25.01.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier
judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud al domnului
Alexandru Pugna……………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 13 din 25.01.2017 privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei Emiliana-Cristina Darabont……………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 14 din 25.01.2017 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud……………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 15 din 25.01.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 76/2016 privind
constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare
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şi a Hotărârii nr. 80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare…………………
Hotărârea nr. 16 din 25.01.2017 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
prevederilor art. 9, alin (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.
196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările și completările ulterioare………………………………………………………
Hotărârea nr. 17 din 06.02.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, în vederea întocmirii proiectelor de buget pe anul 2017, în
baza Scrisorii cadru a Ministerului Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii
2018-2020………………………………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 18 din 06.02.2017 privind înlocuirea reprezentantului judeţului BistriţaNăsăud în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Transilvania de Nord………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 19 din 06.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 105/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi a Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 118/2016 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică..........................................................................................
Hotărârea nr. 20 din 22.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 74/2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 21 din 22.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 163/2013 privind numirea Comisiei de nominalizare și acordare a
premiilor și recompenselor financiare, cu modificările ulterioare……………………………………..
Hotărârea nr. 22 din 22.02.2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud…………………………….
Hotărârea nr. 23 din 22.02.2017 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul
2017…………………………………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 24 din 22.02.2017 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale………
Hotărârea nr. 25 din 22.02.2017 privind numirea comisiilor de evaluare anuală a
managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului………………………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 26 din 22.02.2017 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic
Special „Sfânta Maria” Bistriţa în Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa,
începând cu anul şcolar 2017-2018……………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 27 din 22.02.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2017-2018………….……..
Hotărârea nr. 28 din 22.02.2017 privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în
municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 11, proprietate publică a judeţului BistriţaNăsăud……………………………………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 29 din 22.02.2017 privind darea în administrarea Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud a imobilului „Biserica evanghelică C.A. (ruine)”, situat în sat Jelna nr.50,
comuna Budacu de Jos, monument istoric de grupă A, proprietate publică a județului
Bistrița-Năsăud
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Hotărârea nr. 30 din 22.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea
lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a Indicatorilor Tehnico-Economici
aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN
17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul
Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”)………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 31 din 22.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. 73/20.05.2016 privind aprobarea susţinerii de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru
obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 0+000-5+115, Mureşenii Bîrgăului - Colibiţa, (Lot 1,
tronson 1)”……………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 32 din 22.02.2017 privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziție publică a serviciului public
de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv “Activitatea de colectare și transport al
deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare
din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C.
SUPERCOM S.A………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 33 din 22.02.2017 privind acordul de principiu al Consiliului Județean de
asociere a Judeţului Bistriţa-Năsăud pentru constituirea Asociației „Clusterul Inovativ
Coroana Transilvană”…………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 34 din 03.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020…………….
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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 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/516 din 12.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIIb/517 din 12.01.2017 al Arhitectului şef - Compartiment autoritatea
județeană de transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- cererea nr. 541/23.12.2016 depusă de S.C. TRANSMIXT S.A., înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/19727 din 23.12.2016, prin care se solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale;
- cerererile nr. 1,2,3,4,5/10.01.2017 depuse de S.C. INTER MANCEA SRL, înregistrate la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/429, III/431, III/432, III/433, III/435 din
11.01.2017, prin care se solicită acordarea unor licenţe de traseu pentru servicii de
transport public judeţean prin curse regulate speciale;
- actul adiţional nr. 589 din 21.12.2016 la Contractul nr. 1041/21.12.2011, încheiat între
S.C. Transmixt S.A., operatorul de transport rutier și S.C. Leoni Wiring Systems RO S.R.L.,
beneficiarul transportului;
- contractul nr. 2/2017, încheiat între S.C. INTER MANCEA SRL, operatorul de transport
rutier, cu S.C. Tesuti Transilvania S.R.L., beneficiarul transportului;
- contractul nr. 492 din 22.12.2016, încheiat între S.C. INTER MANCEA SRL, operatorul de
transport rutier, cu S.C. Tessitura Di Sărata S.R.L., beneficiarul transportului;
- 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;
- 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;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1045/25.01.2017 al Comisiei de urbanism.
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În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d) şi f), 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 licenţelor de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSMIXT S.A. cu sediul
în municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI 570362,
pentru următoarele trasee:
- Municipiul Bistriţa – Satul Budacu de Sus, comuna Dumitrița;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Budești;
- Municipiul Bistriţa – Satul Orosfaia, comuna Milaș;
- Municipiul Bistriţa – Satul Breaza, comuna Negrilești;
- Municipiul Bistriţa – Satul Buduş, comuna Budacu de Jos;
- Municipiul Bistriţa – Satul Delureni, comuna Urmeniș;
- Municipiul Bistriţa – Satul Caila, comuna Șintereag;
- Municipiul Bistriţa – Satul Cuşma, comuna Livezile;
- Municipiul Bistriţa – Satul Agrişu de Sus, comuna Șieu-Odorhei;
- Municipiul Bistriţa – Satul Nimigea de Jos, comuna Nimigea;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Matei;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Milaș;
- Municipiul Bistriţa – Satul Posmuş, comuna Șieu;
- Municipiul Bistriţa – Satul Sebiş, comuna Șieuț;
- Municipiul Bistriţa – Satul Visuia, comuna Miceștii de Cîmpie;
- Municipiul Bistriţa – Orașul Beclean;
- Municipiul Bistriţa – Satul Fîntînele, comuna Matei;
- Municipiul Bistriţa – Satul Pinticu, Comuna Teaca;
- Municipiul Bistriţa – Satul Bretea, comuna Șieu-Odorhei;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Chiochiș;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Silivașu de Cîmpie;
- Municipiul Bistriţa – Satul Bidiu, comuna Matei;
conform graficelor de circulație prevăzute în Anexele nr. 1-22, 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 31.12.2017, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. Transmixt S.A.,
operatorul de transport rutier şi S.C. Leoni Wiring Systems RO S.R.L. 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. INTER MANCEA S.R.L. cu
sediul în municipiul Bistrița, Localitate componentă Viișoara, nr. 142, județul BistrițaNăsăud, având CUI 14183943, pentru următoarele trasee:
- Satul Archiud, Comuna Teaca – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
- Satul reşedinţă Bistriţa Bîrgăului – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
- Satul Fîntînele, Comuna Matei – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
- Satul Sebiş, Comuna Șieuț – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
- Satul reşedinţă Milaș – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
conform graficelor de circulație prevăzute în Anexele nr. 23-27, 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 31.12.2017, dată la care expiră contractele încheiate între S.C. Inter Mancea
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S.R.L., operatorul de transport rutier cu S.C. Tesuti Transilvania S.R.L. și S.C. Tessitura Di
Sărata S.R.L., beneficiarii transportului.
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
Arhitectul şef, prin Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.5. 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. Transmixt S.A., cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, judeţul BistriţaNăsăud;
-S.C. Inter Mancea S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița, Localitatea componentă Viișoara,
nr. 142, județul Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 1
Din 25.01.2017
HD/CM/MN/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 1/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRȂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 248 din 28.12.2016 privind majorarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 ca urmare a alocării de
sume din Fondul de interveţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2016, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii
locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/485/12.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul comun nr. IIA/486/12.01.2017 al Direcției economice şi al Direcției tehnice,
investiții, lucrări publice;
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- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 975/21.12.2016 privind alocarea unei sume
din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de
inundaţii;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 19, art. 21, alin. (2) şi art. 82, alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.99/2016 privind unele
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- 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, cu rectificările ulterioare;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița- Năsăud nr. 248 din
28.12.2016 privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud
pe anul 2016 ca urmare a alocării de sume din Fondul de interveţie la dispoziţia Guvernului
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a
infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii;
-raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
-raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/1046/25.01.2017 al Comisiei de cultură;
-raportul nr. IBa/1045/25.01.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a), art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a)
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 validează Dispoziția Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița- Năsăud nr.
248 din 28.12.2016 privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 ca urmare a alocării de sume din Fondul de interveţie la
dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru efectuarea unor
lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale
produse de inundaţii.
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 administrație și relații publice
cu:
-Direcţia economică;
-Direcțiea tehnică, investiții, lucrări publice;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Nr. 2
Din 25.01.2017
Întocmit:C.T.I./B.D.F./F.A./M.N./5 ex.

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare
aferent anului 2016 din excedentul bugetului local
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/484/12.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul nr. II/663/16.01.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-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, cu rectificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 120/2016 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. 5.13.3, alin. (1), lit. b)
din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr. 2890/2016;
- prevederile art. 13 și art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Contul de execuție al bugetului local - Secțiunea dezvoltare la data de 30 decembrie
2016, emis de Trezoreria Municipiului Bistrița, înregistrat la Consiliul Județean BistrițaNăsăud sub nr. II/444/11.01.2017;
- raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a), art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a)
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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Județului
Bistrița-Năsăud, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 în sumă de
24.900.728,93 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Trezoreria Municipiului Bistrița;
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- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 3
Din 25.01.2017
B.D.F./P.G./MN/4 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud în baza Legii nr.
157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 683 din 16.01.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. I/II/684 din 16.01.2017 al Direcţiei administraţie locală şi al Direcţiei
economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 34 din 12.01.2017 a Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/522 din 12.01.2017;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea
şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
- prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 1609/2009 privind înfiinţarea
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
- prevederile Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri
aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 5/2010 privind înfiinţarea
Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 64/2015 privin desemnarea
entității teritoriale competente pentru emiterea avizului consultativ necesar eliberării
atestatelor de producător;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 87/2015 privind stabilirea
tarifului pentru formarea profesională a beneficiarilor Măsurii 141 – “Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă”, perceput de Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2016 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru
anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2016 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice al Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2017;
- prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 144/2016
privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2017 de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice.
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. a), 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. Începând cu data de 03.01.2017 se desfiinţează, în baza Legii nr. 157/2016,
Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud din subordinea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, prin reorganizare şi preluarea activităţii, a personalului şi patrimoniului de către
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud.
Art.2. Începând cu data 03.01.2017 se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 5/2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 64/2015 privind desemnarea entității
teritoriale competente pentru emiterea avizului consultativ necesar eliberării atestatelor de
producător; Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 87/2015 privind stabilirea
tarifului pentru formarea profesională a beneficiarilor Măsurii 141 – “Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă”, perceput de Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2015; Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2016 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene BistriţaNăsăud pentru anul 2016; Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2016
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Camerei Agricole Judeţene
Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017, Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 144/2016 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2017
de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate.
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
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi directorul executiv al
Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud;
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- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 4
Din 25.01.2017
C.G.A./C.A.A./MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 601 din 16.01.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIC/603 din 16.01.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 5 şi art. 6 din Hotărârea de Guvern a României nr. 1251/2005 privind
unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi
protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul
sistemului de învăţământ special şi special integrat;
- prevederile art. 50, art. 54, art. 99, alin. (2), alin. (4), alin. (5) şi alin. (6), lit. c) din
Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 2 şi art. 8, lit. c) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi
asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14, lit. l) şi lit. m) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
- prevederile art. 8, alin. (1), alin. (3), lit. d) şi art. 9, alin. (3), lit. e), alin. (6), alin. (8) din
Ordinul ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrului
Sănătăţii şi ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a
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copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor
cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 2/2017
privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, al
domnului Raţiu Lazăr din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I-59, grad
profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare
patrimoniu – Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1046/25.01.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 1, 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 desemnează doamna Beşa Simona Carmen, consilier superior, reprezentantul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de orientare şcolară şi profesională din
cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud.
Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează efectele
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29/2012 privind numirea
unor reprezentanţi în Consiliul de administraţie, respectiv Comisia de orientare şcolară şi
profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BistriţaNăsăud.
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
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi directorul Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- persoana desemnată la Art. 1;
- Direcţia economică;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 5
Din 25.01.2017
C.G.A./C.A.A./MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017, a judeţului 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 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/416 din 11.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. V/420 din 11.01.2017 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice şi
al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 3040 din 16.12.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/19290/16.12.2016;
- nota de fundamentare nr. 48 din 17.01.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/767/17.01.2017;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud nr.
118/13.12.2016, privind aprobarea Cotizației anuale a membrilor Asociației pentru anul
2017;
- 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/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice.
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,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cotizaţia pentru anul 2017, a judeţului Bistriţa-Năsăud, membru în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 65.100 lei.
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
2017.
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
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. 6
Din 25.01.2017
L.B./MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind încredinţarea mandatului special Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, să voteze în Adunarea Generală,
pentru aprobarea retragerii Comunei Chiochiș din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 413/11.01.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
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- raportul comun nr. VA/415/11.01.2017 al Direcţiei tehnice, investiții, lucrări publice și al
Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 758/16.12.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/19396 din 19.12.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 74/2007 privind constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare
a judeţului Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 79/2014 privind aprobarea
Master Planul judeţului Bistriţa-Năsăud, revizuit în luna martie 2014 şi a Planului de
investiţii pentru sectorul de apă şi apă uzată, propuse spre finanţare din Fondurile de
Coeziune, în faza II de prioritate, pentru perioada 2014-2020, în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 30/2015 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 79/2014, prin actualizarea Master
Planului judeţului Bistriţa-Năsăud, forma revizuită-varianta februarie 2015, pentru perioada
2014-2020, Partea Scrisă;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 101/2016 privind
desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a „Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în
judeţul Bistriţa-Năsăud”;
- prevederile art. 2, lit. a), art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3, lit. v), art. 10, art. 11, alin. (2), alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 4 - art. 12 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 13, art. 15, alin. (3), art. 18, alin. (2), lit. j), art. 22, alin. (3) și art. 23,
alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare
cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/1045/25.01.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 11-14, art. 91, alin. (1), lit. d) şi f), alin. (5), lit. a), pct. 13,
art. 92, art. 97, art. 102, 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 încredințarea mandatului special domnului Președinte al Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, să voteze în Adunarea Generală, pentru
aprobarea retragerii Comunei Chiochiș din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi «pentru».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția tehnică, investiții, lucrări publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:

- Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- S.C. AQUABIS S.A.;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 7
Din 25.01.2017
SC/VAM/MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 163/14.12.2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin
concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de
colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv
deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer
şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 837/19.01.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul comun nr. VA/838/19.01.2017 al Direcției tehnice, investiţii, lucrări publice,
Direcţiei economice şi Direcţiei administraţie locală;
- adresa nr. 47/17.01.2017 a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. 763/17.01.2017, prin care se solicită avizarea
documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv
deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al
Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud, modificată conform cerinţelor Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/14.12.2016 privind
avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului public de salubrizare,
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respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale,
inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi
al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud;
- adresa nr. 425806/14.12.2016 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice, înregistrată la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud sub nr.
2953/14.12.2016;
- modificările solicitate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice cu privire la
Documentaţia de atribuire, înregistrate la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud sub nr.
3115/29.12.2016, nr. 11/06.01.2017 şi nr. 40/12.01.2017;
- acceptul de publicare a Documentaţiei de atribuire nr. 260767 al Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice, înregistrat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud sub nr.
46/17.01.2017;
- prevederile art. I, pct. 19 şi pct. 58 din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
- prevederile art. 8, alin (3), lit d^1 coroborat cu art. 10, alin (5) şi art. 30, alin. (5) din
Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- prevederile art. 19-21 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 867 din 16
noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 20/2008 privind înfiinţarea
„Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”;
- prevederile art. 20, alin. (1), lit. o) şi art. 21, alin. (1) din Statutul „Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale in judeţul
Bistriţa-Năsăud”;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/1045/25.01.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), art. 98 şi art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/14.12.2016
privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului public de
salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor
municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de
Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„Art.1 Se avizează Documentaţia de atribuire prin concesiune a Serviciului public

de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al
deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul
Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud, modificată
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conform cerinţelor Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Documentaţie prevăzută în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
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 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în
Judeţul Bistriţa-Năsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Domnul Emil Radu Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 8
Din 25.01.2017
BC/LB/MN/5 exp.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/617 din 16.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IAb/618 din 16.01.2017 al Direcţiei administraţie locală şi al Direcţiei
economice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 140/2015 privind aprobarea
modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului
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Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 65/2016 privind modificarea
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 140/2015 privind
aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 125/2016 privind
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 166/2016 privind aprobarea
modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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. 131/2016 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017;
- prevederile art. 107, alin. (2), lit. (b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Anexei I, Cap.I, A, pct. c) din Legea nr.284/2010, Lege-cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/1043/25.01.2017 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), 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 modificarea poziţiei nr. III.2.3/1 din Statul de funcţii prevăzut în
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru” şi intră în
vigoare începând cu data de 01.02.2017.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia administraţie locală şi Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se postează pe Portalul de management al Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, prin grija Compartimentului resurse umane.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
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-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin Portalul de management a funcţiilor
publice şi al funcţionarilor publici;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 9
Din 25.01.2017
Melinda Ani/Lucian Borgovan/MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 9/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Robert Ionatan Sighiartău
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- cererea de demisie a domnului consilier județean Robert Ionatan Sighiartău, înregistrată
la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/19325 din 19.12.2016;
- referatul constatator nr. IX/330 din 10.01.2017 al Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud și al Secretarului județului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2016 privind validarea
mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 76/2016 privind constituirea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80/2016 privind alegerea şi
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9, alin. (2), lit. a), alin. (3), art. 10 și art. 12, alin. (1) și (2) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 şi 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. (1) Se ia act de demisia domnului consilier județean Robert Ionatan Sighiartău,
depusă în data de 19.12.2016.
(2) Se constată încetarea mandatului de consilier județean al domnului Robert Ionatan
Sighiartău și se declară vacant locul acestuia.
Art.2. Se vacantează locul domnului Robert Ionatan Sighiartău în Comisia pentru
buget-finanţe, programe şi prognoze economice, cooperare economică, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud ca urmare a
încetării mandatului de consilier județean.
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 încredințează
Direcția administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie şi relaţii
publice cu:
- Domnul Robert Ionatan Sighiartău, cu domiciliul în municipiul Bistriţa, B-dul Republicii,
nr. 16, județul Bistrița-Năsăud;
- Direcția administrație locală;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 10
Din 25.01.2017
MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean
al domnului Ovidiu-Iosif Florean
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/331 din 10.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/333 din 10.01.2017 al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și
atribuirea mandatelor pentru consiliul județean la alegerile locale din data de 5 iunie 2016,
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întocmit de Biroul electoral județean de Circumscripție electorală județeană nr. 6, județul
Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/8693 din
09.06.2016;
- adresa nr. 408 din 20.12.2016 a Partidului Naţional Liberal, Filiala Județeană BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. IX/28 din 03.01.2017;
- procesul-verbal nr. 1116 din 25.01.2017 al Comisiei de validare a Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 75/2016 privind validarea
mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 10/2017 privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Robert Ionatan
Sighiartău;
- prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali;
- prevederile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 31, alin. (3) și alin. (4), art. 311, alin. (1), 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ovidiu-Iosif Florean,
supleant pe listele Partidului Naţional Liberal, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud, la alegerile
locale din 5 iunie 2016.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie şi relaţii
publice cu:
- Domnul Ovidiu-Iosif Florean, cu domiciliul în municipiul Bistriţa, str. Constantin
Roman-Vivu, nr. 25, sc. A, ap. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Partidul Naţional Liberal, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud;
- Direcția administrație locală;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 11
Din 25.01.2017
A.J./MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean și de
vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
al domnului Alexandru Pugna
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- cererea de demisie a domnului Alexandru Pugna, vicepreședinte al Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/1041 din
25.01.2017;
- referatul constatator nr. IX/1063 din 25.01.2017 al Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud și al Secretarului județului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2016 privind validarea
mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 76/2016 privind constituirea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9, alin. (2), lit. a), alin. (3), art. 10 și art. 12, alin. (1) și (2) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), 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. (1) Se ia act de demisia domnului Alexandru Pugna, vicepreședinte al Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, începând cu data de 25.01.2017.
(2) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean și respectiv de
vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud al domnului Alexandru Pugna și se
declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcția administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie şi relaţii
publice cu:
- Domnul Alexandru Pugna, cu domiciliul în municipiul Bistriţa, Str. Bîrgăului,
nr.21, Sc. F, Ap. 64, județul Bistrița-Năsăud;
- Direcția administrație locală;
- Direcţia economică;
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-

Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 12
Din 25.01.2017
AJ/MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean
al doamnei Emiliana-Cristina Darabont
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 30 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/1068 din 25.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1069 din 25.01.2017 al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și
atribuirea mandatelor pentru consiliul județean la alegerile locale din data de 5 iunie 2016,
întocmit de Biroul electoral județean de Circumscripție electorală județeană nr. 6, județul
Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/8693 din
09.06.2016;
- adresa nr. 11 din 25.01.2017 a Partidului Social Democrat, Filiala Județeană BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. I/1057 din 25.01.2017;
- procesul-verbal nr. 1117 din 25.01.2017 al Comisiei de validare a Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 75/2016 privind validarea
mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2017 privind încetarea
de drept a mandatului de consilier judeţean și de vicepreședinte al Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali;
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- prevederile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 31, alin. (3) și alin. (4), art. 311, alin. (1), 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 validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Emiliana-Cristina
Darabont, supleant pe listele Partidului Social Democrat, Filiala Județeană BistrițaNăsăud, la alegerile locale din 5 iunie 2016.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie şi relaţii
publice cu:
- Doamna Emiliana-Cristina Darabont, cu domiciliul în Comuna Teaca, Satul
Teaca, nr. 369, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Partidul Social Democrat, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud;
- Direcția administrație locală;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 13
Din 25.01.2017
A.J./MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 31 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IBa/1085 din 25.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2017 privind încetarea
de drept a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 2, alin.(3) şi ale art. 18 din Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. a), art. 101 şi art. 108 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se alege domnul consilier judeţean PUICA VASILE, din formaţiunea politică
Partidul Social Democrat, în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, începând cu data de 25.01.2017.
Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 78/2016.
Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret, cu un număr de 30 voturi
«pentru».
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija Serviciului comunicare, relaţii publice
şi relaţii externe cu:
-Persoana prevăzută la Art. 1;
-Direcţia economică;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 14
Din 25.01.2017
MN/ 4 exp.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Hotărârii nr. 80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 31 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/1102 din 25.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1103 din 25.01.2017 al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 76/2016 privind constituirea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80/2016 privind alegerea şi
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 10/2017 privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Robert Ionatan
Sighiartău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 11/2017 privind validarea
mandatului de consilier judeţean al domnului Ovidiu-Iosif Florean;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2017 privind încetarea
de drept a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 13/2017 privind validarea
mandatului de consilier judeţean al doamnei Emiliana-Cristina Darabont;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14/2017 privind alegerea
unui vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1042/25.01.2017 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91, lit. f), 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.I. (1) Art. 1, pct. 28 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.
76/2016 privind constituirea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică prin înlocuirea domnului Robert Ionatan Sighiartău Partidul Naţional Liberal cu domnul Ovidiu-Iosif Florean - Partidul Naţional Liberal.

28

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

(2) Art. 1, pct. 23 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 76/2016
privind constituirea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică prin înlocuirea domnului Alexandru Pugna - Partidul Social
Democrat cu doamna Emiliana-Cristina Darabont - Partidul Social Democrat.
Art.II. (1) Art.1., pct. I. Comisia pentru buget-finanţe, programe şi prognoze
economice, cooperare economică, administrarea domeniului public şi privat al judeţului din
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80/2016 privind alegerea şi organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează cu:

„5. Domnul Ovidiu-Iosif Florean”

(2) Art. 1., pct. 1. Comisia pentru buget-finanţe, programe şi prognoze economice,
cooperare economică, administrarea domeniului public şi privat al judeţului din Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează cu:

„1. Doamna Emiliana-Cristina Darabont”

Art.III. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru”.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Domnul Ovidiu-Iosif Florean, cu domiciliul în municipiul Bistriţa, str. Constantin
Roman-Vivu, nr. 25, sc. A, ap. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Doamna Emiliana-Cristina Darabont, cu domiciliul în comuna Teaca, satul Teaca, nr.
396, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 15
Din 25.01.2017
MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor art. 9, alin. (1), lit. c) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 196/2005 privind Fondul de
Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.01.2017,
în prezenţa a 31 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1110 din 25.01.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. V/1111 din 25.01.2017 al Direcţiei tehnice-investiţii, lucrări publice și
al Direcţiei administrație locală, din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 683 din 25.10.2016 a S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA
DEȘEURILOR SRL Boldeşti-Scăeni înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.V/16019 din 26.10.2016;
- adresa nr. 821 din 23.12.2016 a S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA
DEȘEURILOR SRL Boldeşti-Scăeni înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.IX/19749 din 27.12.2016;
- adresa nr. 3 din 04.01.2017 a S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA
DEȘEURILOR SRL Boldeşti-Scăeni înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
IX/98 din 05.01.2017;
- prevederile Contractului de concesiune nr. 34 din 04.01.2013 privind Delegarea prin
Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management
Integrat al Deşeurilor Tărpiu, jud. Bistriţa-Năsăud, încheiat între Consiliul Judeţean Bistriţa
– Năsăud şi SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEȘEURILOR SRL BoldeştiScăeni, modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/24.07.2014 şi Actul adiţional nr.
2/10.03.2016;
- prevederile Contractului de finanțare nr.80504 din 25.05.2009 al proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” nr. CCI 2007 RO 161
PR 013 SMIS-CSNR 1385;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;
- prevederile art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.
196/2005 privind Fondul de Mediu, în forma modificată prin Legea nr. 384/2013 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 31/2013 pentru modificarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului României nr.196/2005 privind Fondul de Mediu;
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- prevederile Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate fondului de mediu, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1, Capitolului IV;
- prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2413/21.12.2016 privind
modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate fondului de mediu,
publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I, Nr. 1064/29.12.20.16 și prevederile
Capitolului IV din Anexa la Ordin;
- raportul nr. IBa/1045/25.01.2017 al Comisiei urbanism.
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), pct. 13, art. 49, art.
97, 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. Începând cu data de 1.01.2017, S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU
TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni, în calitate de administrator al Centrului de
Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, are obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul
pentru mediu taxa de 80 lei/tonă pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase
încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare în depozitul ecologic
aferent Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, în conformitate cu
prevederile art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L.
Boldeşti-Scăeni va încasa taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase
încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare în depozitul ecologic aferent
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu de la unităţile administrativ
teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, prin operatorul Serviciului public de salubrizare,
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale,
inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi
al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud.
Art.3. Unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud vor lua măsurile
necesare în vederea reducerii cantităților de deșeuri inerte şi nepericuloase încredinţate de
către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare și creșterea cantităților de deșeuri
colectate selectiv.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și S.C.
VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Direcția administrație locală;
- S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. BoldeştiScăeni;
- S.C. SUPERCOM S.A. București;
- Unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;
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- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 16
Din 25.01.2017
L.B/MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, în vederea întocmirii proiectelor de buget pe anul 2017, în baza Scrisorii
cadru a Ministerului Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor
pentru anii 2018-2020
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
06.02.2017, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/1562/31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
-raportul nr. II/1563/31.01.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-prevederile art. 14, alin. (7), art. 33, alin. (3), lit. b) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
-Decizia nr. 1/2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea fundamentării
propunerilor de venituri şi cheltuieli ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul
2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, înregistrată la Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud sub nr. II/1358/27.01.2017;
-adresa nr. BNG-STZ-501/19.01.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa-Năsăud de înaintare a Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic,
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii
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2018-2020 şi formularele pentru proiectul de buget pe anul 2017 şi estimări 2018-2020,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/961/20.01.2017;
-raportul nr. IBa/1768 din 03.02.2017 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/1767 din 03.02.2017 al Comisiei de administrație;
-raportul nr. IBa/1769 din 03.02.2017 al Comisiei de cultură;
-raportul nr. IBa/1770 din 03.02.2017 al Comisiei de urbanism;
În temeiul prevederilor art. 91, 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea
întocmirii proiectelor de buget pe anul 2017, în baza Scrisorii cadru a Ministerului
Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi «pentru».
Art.3. Prezenta hotărâre se publică 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;
-Unităţile administrativ teritoriale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 17
Din 06.02.2017
Cioarbă Teofil Iulian/Răscol Maria/4 ex

* Anexa la Hotărârea nr. 17/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind înlocuirea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Consiliul de
Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
06.02.2017, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.IX/1698/02.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul nr.VA/1701/02.02.2017 al Direcţiei tehnice investiţii, lucrări publice - Serviciul
tehnic, investiţii;
- 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”
prin care s-a aprobat şi Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de
Nord”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 100/2016 privind
desemnarea reprezentanului judeţului Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/25.01.2017 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean și de vicepreședinte al Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 14/2016 privind alegerea unui
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1768 din 03.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/1767 din 03.02.2017 al Comisiei de administrație;
- raportul nr. IBa/1770 din 03.02.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 92, art. 97, 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. Domnul Puica Vasile, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, se
desemnează în calitate de reprezentant al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în Consiliul de
Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord, în locul
domnului Pugna Alexandru.
Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 100/2016 privind
desemnarea reprezentanului judeţului Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul tehnic, investiţii din cadrul Direcţiei tehnice investiţii, lucrări publice.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
-Consiliul Judeţean Bihor;
-Consiliul Judeţean Cluj;
-Consiliul Judeţean Maramureş;
-Consiliul Judeţean Satu Mare;
-Consiliul Judeţean Sălaj;
-Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice - Serviciul tehnic, investiţii;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 18
Din 06.02.2017
S.C./RM/4 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 105/2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi a Hotărârii Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 118/2016 privind validarea nominală a membrilor
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
06.02.2017, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/1682/02.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/1683/02.02.2017 al Direcţiei administraţie locală – Serviciul administraţie
şi relaţii publică;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 105/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 118/2016 privind validarea
nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

35

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2017 privind încetarea
de drept a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14/2017 privind alegerea
unui vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 şi 9 din Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
- raportul nr. IBa/1767 din 03.02.2017 al Comisiei de administrație;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97, 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.I. Se constată încetarea calităţii de preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică a domnului Alexandru Pugna.
Art.II. Art.1 punctul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 105/2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică, se modifică după cum urmează:

“1. Domnul Puica Vasile – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”.

Art.III. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 118/2016 privind
validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, se modifică prin
înlocuirea domnului Pugna Alexandru cu domnul Puica Vasile - vicepreşedinte, consilier
judeţean, desemnat.
Art.IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
-Persoanele nominalizate la Art. I şi II;
-Direcţia economică;
-Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 19
Din 06.02.2017
MN/RM/4 exp.

36

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 74/2016
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară din data de 22.02.2017,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2284 din 13.02.2017 a Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud;
- raportul nr. IBa/2294 din 13.02.2017 al Direcţiei administraţie locală - Serviciul
administraţie şi relaţii publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2017 privind încetarea
de drept a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- prevederile art. 4, art. 5 şi art. 79^7 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României
nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a
consillilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul prevederilor art. 90, 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.I. Art. 1, pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 74/2016
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se modifică
după cum urmează:
“1. Domnul Puica Vasile - membru„
Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi « pentru ».
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
-Persoana nominalizată la Art. I;
-Membrii Comisiei de validare;
-Direcția administrație locală;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 20
Din 22.02.2017
A.J./R.M./5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 163/2013
privind numirea Comisiei de nominalizare și acordare a premiilor și
recompenselor financiare, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2270 din 13.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBb/2271 din 13.02.2017 al Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143 din 28.11.2013 privind
aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 163 din 09.12.2013 privind
numirea Comisiei de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare, cu
modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 12 din 25.01.2017 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al Consiliului
Județean Bistrița Năsăud al domnului Pugna Alexandru;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14 din 25.01.2017 privind
alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/2759 din 21.02.2017 al Comisiei de administrație;
- raportul nr. IBa/2778 din 22.02.2017 al Comisiei de cultură;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Art.1., pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 163/2013
privind numirea Comisiei de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor
financiare, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
“1. Domnul Puica Vasile – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.”
Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția administrație locală și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Domnul Puica Vasile, vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
-Membrii Comisiei de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor
financiare;
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-Direcția administrație locală;
-Direcția economică;
-Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 21
Din 22.02.2017
A.J./L.P./5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2162 din 10.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IICa/2165 din 10.02.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 64, alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 76/2016 privind constituirea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 77/2016 privind alegerea
domnului EMIL RADU MOLDOVAN în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2017 privind încetarea
de drept a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud al domnului Alexandru Pugna;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 14/2017 privind alegerea
unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 154/2015 privind numirea
domnului Cioarbă Teofil-Iulian în funcţia publică de conducere vacantă de director
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executiv, clasa I-80, gradul II la Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 157/2015 privind numirea
doamnei Mica Oprea în funcţia publică de conducere vacantă de secretar al judeţului
Bistriţa-Năsăud, clasa I-91, gradul II;
- Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 281/2015 privind numirea
doamnei Borş Alexandrina-Crina în funcţia publică de conducere vacantă de director
executiv, clasa I-80, gradul II al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 325/2015 privind numirea
domnului Săplăcan Radu în funcția publică de conducere specifică vacantă de arhitect șef,
clasa I-81, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 156/2016 privind numirea
domnului Popescu Grigore-Dorin în funcţia publică de conducere vacantă 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/2758/21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2759/21.02.2017 al Comisiei de administraţie.
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 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte: Domnul Emil Radu Moldovan – preşedintele Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
Membri:
2. Doamna Mica Oprea - secretarul judeţului Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Vasile Puica - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4.Doamna Alexandrina-Crina Borş - directorul executiv al Direcţiei administraţie locală;
5.Domnul Teofil-Iulian Cioarbă - directorul executiv al Direcţiei economice;
6.Domnul Radu Săplăcan - arhitectul şef al judeţului Bistriţa-Năsăud;
7.Domnul Grigore – Dorin Popescu - directorul executiv al Direcţiei tehnice, investiţii,
lucrări publice.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31.05.2010 privind modificarea componenţei Comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud,
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 57/29.08.2012 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31.05.2010 privind componenţa
Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al judeţului Bistriţa-Năsăud, Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
4/28.01.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
38/31.05.2010 privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 147/25.11.2015 pentru
modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31.05.2010
privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare,
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Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 106/31.08.2016 pentru modificarea art.
1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31.05.2010 privind modificarea
componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al
judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi ”pentru”.
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:
persoanele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre;
Direcţia economică;
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 22
Din 22.02.2017
C.G.A/S.A.M/I.P/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017, în
prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2504/16.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IAb/2511/16.02.2017 al Direcţiei administraţie locală;
- adresa nr. IX/470/12.01.2017 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud transmisă Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- adresa nr. 3409/2017 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. IX/2513/16.02.2017;
- adresa nr. IAb/469/12.01.2017 a Direcţiei administraţie locală către Sindicatul Liber
„Ardealul” privind comunicarea propunerilor de modificare a Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2017;
- adresa nr. 2/30.01.2017 a Sindicatului Liber „Ardealul”, înregistrată la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud cu nr. I/1470/30.01.2017, prin care comunică acordul cu privire la
propunerile de modificare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 131/2016 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017;
- 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, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 23, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (3)-(5) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (2), lit. b), art. 11, alin. (2), art. 12 şi art. 13 din Anexa 1 la
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
- raportul nr. IBa/2758/21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2759/21.02.2017 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), 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. (1) Se modifică Planul de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 131/2016, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 131/2016 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2017.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează
conducerea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
-Compartimentul audit public intern;
-Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin Portalul de management al
funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 23
Din 22.02.2017
B.L./M.A./I.P./5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 23/2017 se poate consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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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 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/1932 din 07.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IIIb/1934 din 07.02.2017 al Arhitectului şef - Compartiment autoritatea
județeană de transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
-cererea nr. 8/09.01.2017 depusă de S.C. EXMITIANI S.R.L., înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/779 din 18.01.2017, prin care se solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale;
-cererile nr. 5, 6, 7, 8/31.01.2017 depuse de S.C. MOLDODENI STEFBIS SRL, înregistrate
la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/1600, III/1601, III/1602, III/1599, din
31.01.2017, prin care se solicită acordarea unor licenţe de traseu pentru servicii de
transport public judeţean prin curse regulate speciale;
-cererile depuse de S.C. SO-ARANTES-SG SRL, înregistrate la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr. III/722, III/725, III/723, din 17.01.2017, prin care se solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale;
-actul adiţional nr. 583 din 16.12.2016 la Contractul nr. 1673/17.12.2014, încheiat între
S.C. EXMITIANI S.R.L., operatorul de transport rutier și S.C. Leoni Wiring Systems RO
S.R.L., beneficiarul transportului;
-anexa nr. 14 din 23.01.2017 la Contractul nr. 1/06.02.2008 încheiat între S.C.
MOLDODENI STEFBIS SRL, operatorul de transport rutier, cu S.C. Italtextil Sărata S.R.L.,
beneficiarul transportului;
-actul adiţional nr. 553 din 08.12.2016 la Contractul nr. 1039/16.12.2011, încheiat între
S.C. SO-ARANTES-SG SRL, operatorul de transport rutier, cu S.C. Leoni Wiring Systems RO
S.R.L., beneficiarul transportului;
-anexa nr. 16 din 30.12.2016 la Contractul nr. 49/01.06.2006 încheiat între S.C. SOARANTES-SG SRL, operatorul de transport rutier, cu S.C. Italtextil Sărata S.R.L.,
beneficiarul transportului;
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-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;
-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;
-raportul nr. IBa/2760 din 21.02.2017 al Comisiei de urbanism;
-raportul nr. IBa/2759 din 21.02.2017 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d) şi f), 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 licenţelor de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. EXMITIANI S.R.L. cu sediul
în Comuna Rebrişoara, str. Principală, nr. 307, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI
RO12758182, pentru următoarele trasee:
- Municipiul Bistriţa – Satul Dealu Ştefăniţei, comuna Romuli;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Ilva-Mică;
- Municipiul Bistriţa – Orașul Năsăud;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Parva;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Rodna;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Lunca-Ilvei;
- Municipiul Bistriţa – Satul Suplai, comuna Zagra;
- Municipiul Bistriţa – Satul Bichigiu, comuna Coşbuc;
- Municipiul Bistriţa – Satul Gersa, comuna Rebrişoara;
- Municipiul Bistriţa – Satul Runcu Salvei, comuna Salva;
- Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Leşu;
- Municipiul Bistriţa – Satul Săsarm, comuna Chiuza;
conform graficelor de circulație prevăzute în Anexele nr. 1-12, 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 31.12.2017, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. EXMITIANI
S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. Leoni Wiring Systems RO S.R.L. 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. MOLDODENI STEFBIS
S.R.L., cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Aleea Mercur, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud,
având CUI RO 15325345, pentru următoarele trasee:
-Municipiul Bistriţa – Satul Satu Nou, Comuna Cetate – Satul Monariu, comuna Budacu
de Jos – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;

44

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

-Municipiul Bistriţa – Satul Satu Nou, Comuna Cetate – Localitatea componentă Sărata,
Municipiul Bistriţa;
-Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Dumitra – Localitatea componentă Sărata,
Municipiul Bistriţa;
-Municipiul Bistriţa – Satul Colibiţa, Comuna Bistriţa Bîrgăului – Localitatea componentă
Sărata, Municipiul Bistriţa;
conform graficelor de circulație prevăzute în Anexele nr. 13-16, 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 01.02.2019, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. MOLDODENI
STEFBIS S.R.L., operatorul de transport rutier cu S.C. Italtextil Sărata S.R.L., beneficiarul
transportului.
Art.3. (1) Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. SO-ARANTES-SG S.R.L., cu
sediul în Orașul Beclean, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1A, judeţul Bistriţa-Năsăud, având
CUI RO 575165, pentru următorul traseu:
- Municipiul Bistriţa - Satul Tăure, Comuna Nimigea - Satul Figa, Oraş Beclean;
conform graficului de circulaţie prevăzut în anexa nr. 17 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Licenţa de traseu atribuită conform alin. (1) va avea valabilitate de la data
eliberării până la data de 31.12.2017, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. SOARANTES-SG S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. Leoni Wiring Systems RO S.R.L.,
beneficiarul transportului.
Art.4. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. SO-ARANTES-SG S.R.L., cu
sediul în Orașul Beclean, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1A, judeţul Bistriţa-Năsăud, având
CUI RO 575165, pentru următoarele trasee:
-Satul Manic, Comuna Chochiş - Satul reşedinţă Chiochiş – Satul Coasta, comuna ŞieuOdorhei – Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
-Satul Coldău, Oraş Beclean – Satul Feleac, comuna Nuşeni – Localitatea componentă
Sărata, Municipiul Bistriţa;
conform graficului de circulaţie prevăzut în anexele nr. 18-19 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) vor avea valabilitate până la data de
31.12.2018, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. SO SO-ARANTES-SG S.R.L.,
operatorul de transport rutier şi S.C. Italtextil Sărata S.R.L., beneficiarul transportului.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi ”pentru”.
Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Arhitect Şef - Compartiment autoritatea judeţeană de transport;
-Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
-S.C. EXMITIANI S.R.L. cu sediul în Comuna Rebrişoara, str. Principală, nr. 307,
judeţul Bistriţa-Năsăud;
-S.C. MOLDODENI STEFBIS S.R.L., cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Aleea Mercur,
nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud;
-S.C. SO-ARANTES-SG S.R.L., cu sediul în Orașul Beclean, str. Dobrogeanu Gherea, nr.
1A, judeţul Bistriţa-Năsăud;
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-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 24
Din 22.02.2017
H.D./A.J./5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 24/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind numirea comisiilor de evaluare anuală a managementului la
instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017, în
prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/2568 din 17.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IIC/2569 din 17.02.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 33/2015 privind numirea
domnului Gavrilaş-Vasilichi George-Alexandru manager la Complexul Muzeal BistriţaNăsăud;
-contractul de management nr. 5460/03.04.2015 încheiat între Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi domnul Gavrilaş-Vasilichi George-Alexandru în calitate de manager al
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 4/2016 privind numirea în
funcția de manager al Bibliotecii Judeţene “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud a domnului
Pintea Ioan;
-contractul de management nr. 1685/2016 încheiat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi domnul Pintea Ioan în calitate de manager al Bibliotecii Judeţene ”George Coşbuc”
Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 5/2016 privind numirea în
funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a domnului
Ţărmure Gavrilă;

46

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

-contractul de management nr. 1686/2016 încheiat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi domnul Ţărmure Gavrilă în calitate de manager al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Cap. 4, art. 36-42 şi art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Anexei 2 - Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a evaluării
managementului, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
-raportul nr. IBa/2778/22.02.2017 al Comisiei de cultură;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (2), lit. c), art. 97, 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. (1) Se constituie comisia de evaluare anuală a managementului la Complexul
Muzeal Bistriţa-Năsăud având următoarea componenţă:
1. Domnul Puica Vasile - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - şef serviciu - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Manea Angelo Aurelian - Inspector şcolar pentru geografie, istorie şi socioumane - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Domnul Duda Vasile - Profesor de istoria artelor - director - Liceul de Arte «Corneliu
Baba» Bistriţa;
5. Doamna Lorinţiu Cleopatra-Dana - scriitoare, realizator la Televiziunea Română.
Secretari comisie:
1. Doamna Feier Adriana - consilier superior - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Beşa Carmen Simona - consilier superior - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Popescu Adrian Geoff-Ghar - consilier juridic - Serviciul juridic contencios,
resurse umane - Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Rais Daniela Maria - consilier asistent - Serviciul juridic contencios, resurse
umane - Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă:
1. Domnul Sabo Augustin - șef serviciu - Serviciul financiar, contabilitate Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Pop Gabriela - consilier superior - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Vidican Ana-Maria - consilier juridic - Serviciul juridic contencios, resurse
umane - Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Secretar comisia de contestaţii:
1. Domnul Roman Daniel - consilier superior - Serviciul coordonare instituţii subordonate,
administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.2. (1) Se constituie comisia de evaluare anuală a managementului la Biblioteca
Judeţeană ”George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud având următoarea componenţă:
1. Domnul Puica Vasile - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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2. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - şef serviciu - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Matei Ioan - director - Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;
4. Domnul Buzoianu Dumitru - Compozitor, dirijor şi realizator Radio-TV;
5. Domnul Filip Vasile - Profesor dr. - Colegiul Naţional «Liviu Rebreanu» Bistriţa.
Secretari comisie:
1. Domnul Redl Alexandru - consilier superior - Serviciul financiar, contabilitate - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Silaghi Ana-Maria - consilier asistent - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Vidican Ana-Maria - consilier juridic - Serviciul juridic contencios, resurse
umane - Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Someşan Felicia-Voichiţa - consilier asistent - Serviciul juridic contencios,
resurse umane - Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă:
1. Doamna Bugnar Daniela-Florina - şef serviciu - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Grăjdianu Marina - consilier superior - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Ani Melinda - consilier superior - Serviciul juridic contencios, resurse umane Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Secretar comisia de contestaţii:
1. Doamna Câmpan Aurora-Anca - inspector superior - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.3. (1) Se constituie comisia de evaluare anuală a managementului la Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud având următoarea componenţă:
1. Domnul Puica Vasile - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Bugnar Daniela-Florina - şef serviciu - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Matei Ioan - director - Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;
4. Domnul Buzoianu Dumitru - Compozitor, dirijor şi realizator Radio-TV;
5. Domnul Manea Angelo Aurelian - Inspector şcolar pentru geografie, istorie şi socioumane - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Secretari comisie:
1. Doamna Pop Gabriela - consilier superior - Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Grăjdianu Marina - consilier superior - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Borgovan Lucian - şef serviciu - Serviciul juridic contencios, resurse umane Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Ani Melinda - consilier superior - Serviciul juridic contencios, resurse umane Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - şef serviciu - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul Redl Alexandru - consilier superior - Serviciul financiar, contabilitate - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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3. Domnul Popescu Adrian Geoff-Ghar - consilier juridic - Serviciul juridic contencios,
resurse umane - Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Secretar comisia de contestaţii:
1. Doamna Suciu Georgeta Angela - consilier superior - Serviciul financiar,
contabilitate - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Pentru anul 2017 evaluarea managementului instituţiilor de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud se va desfăşura după următorul calendar:
a) până la data de 20.02.2017 depunerea raportului de activitate;
b) 21.02-28.02.2017 întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;
c) 08.03-15.03.2017, analiza raportului de activitate şi a referatelor-analiză de către
comisia de evaluare;
d) 13.03-15.03.2017, susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui
interviu.
Art.5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de evaluare, ai comisiilor pentru
soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora vor beneficia,
conform art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, de
o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite,
precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din
bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile încheiate conform prevederilor Codului
civil.
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
domnul vicepreşedinte Vasile Puica şi managerii instituţiilor de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-persoanele nominalizate la art. 1-3 din prezenta hotărâre;
-Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-domnul Vicepreşedinte Vasile Puica;
-Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
-domnul Gavrilaş-Vasilichi George-Alexandru manager al Complexului Muzeal BistriţaNăsăud;
-Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud;
-domnul Pintea Ioan manager al Bibliotecii Judeţene “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud;
-Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-Domnul Ţărmure Gavrilă manager al Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 25
Din 22.02.2017
C.G.A./C.A.A./I.P./5 ex
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 25 din 22.02.2017
REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, denumit în
continuare autoritatea, pentru instituţiile de cultură din subordinea sa, se realizează în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 2
Prezentul regulament reglementează procedura prin care consiliul judeţean verifică
modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin:
a) contractul de management nr. 5460/03.04.2015, încheiat între Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi domnul Gavrilaş-Vasilichi George-Alexandru în calitate de manager al
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud;
b) contractul de management nr. 1685/02.02.2016 încheiat între Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi domnul Pintea Ioan în calitate de manager al Bibliotecii Judeţene
“George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud;
c) contractul de management nr. 1686/02.02.2016 încheiat între Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi domnul Ţărmure Gavrilă în calitate de manager al Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
ART. 3
(1) Evaluarea managementului, atât anuală, cât şi finală, este organizată în două etape,
astfel:
a) prima etapă: analiza raportului de activitate;
b) a doua etapă: susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui
interviu, desfăşurat la sediul consiliului judeţean.
c) aducerea la cunoştinţa managerului a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor
raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea
procedurii de evaluare, conform art.41 alin.(3) din ordonanţa de urgenţă;
d) depunerea contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatului;
e) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afişare pe site-ul consiliului judeţean,
www.portalbn.ro, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse
contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora.
(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, consiliul judeţean este
obligat să organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de
expirarea duratei contractului de management, conform reglementărilor din prezentul
regulament.
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CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare
ART. 4
(1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, la nivelul consiliului judeţean se înfiinţează o comisie de
evaluare, în funcţie de specificul instituţiei publice de cultură, formată dintr-un număr
impar de membri.
(2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin hotărâre, şi este compusă din reprezentanţi ai acestuia, în
proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiilor, în proporţie
de două treimi.
(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin.(2) se face de către consiliul judeţean,
ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează
activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează evaluarea.
(4) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul consiliului judeţean.
ART. 5
(1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au
competenţa legală de a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei
sau cu managerul evaluat;
b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi
contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea
managementului;
c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin
soţ/soţie, cu managerul evaluat.
(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în
comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Membrii comisiei şi membrii secretariatului comisiei au obligaţia de a depune, la
momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie
de confidenţialitate şi imparţialitate potrivit modelului prevăzut în anexă. Declaraţiile se
păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.
(4) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să
informeze de îndată consiliul judeţean, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.
(5) În situaţia în care membrul comisiei nu a depus declaraţia prevăzută la alin.(3) sau nu
şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin.(4), consiliul judeţean va dispune, prin hotărâre,
încetarea calităţii de membru al comisiei.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) - (5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori
penală, potrivit legii.
ART. 6
(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii:
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de
la secretariatul comisiei;
b) analizează solicitarea transmisă de către consiliul judeţean în vederea întocmirii
raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi
subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul;
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât
notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
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d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în
considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management
aprobat de consiliul judeţean;
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei de cultură, toţi sau o parte dintre membri,
desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza
raportului de activitate a acestuia;
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării
şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea
contractului de management;
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul
comisiei;
(2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a
raportului de activitate şi interviului este validată de membrii comisiei.
(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de
către secretariat cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acestora.
ART. 7
(1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea
următoarelor principii:
a) aplicarea corectă a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu respon-sabilitate,
competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă
de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;
e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori
religioase;
f) principiul integrităţii morale.
(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:
a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de
management aprobat de consiliul judeţean;
b) să aducă la cunoştinţa consiliului judeţean orice ingerinţă în activitatea lor din partea
unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau
imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a
datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării
procedurii de evaluare;
f) să informeze de îndată, în scris, consiliul judeţean în cazul existenţei unui caz de
incompatibilitate;
g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11, alin. (5);
ART. 8
(1) Mandatul de membru al comisiei încetează:
a) după finalizarea evaluării activităţii managerului;
b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;
c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea
şi imparţialitatea;
d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris consiliului judeţean;
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e) retragerea motivată a mandatului membrului de către consiliul judeţean;
f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art.
6, alin. (3) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6, alin. (4);
g) în alte situaţii prevăzute de lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b) - g), dacă acestea au loc înainte de începerea
primei etape, consiliul judeţean desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor
art. 16, alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b) - g), dacă acestea au loc după începerea
primei etape, consiliul judeţean va relua procedura de evaluare.
(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un
membru al comisiei, consiliul judeţean, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru
desfăşurarea etapelor de evaluare.
ART. 9
(1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt
desemnaţi prin hotărâre a consiliului judeţean.
(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează
membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;
b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de
resursele umane şi de managementul instituţiei de cultură, elaborând referate-analiză, pe
care le înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă
şi consemnează notele acordate;
c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de
confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor
acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru
fiecare răspuns;
e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi
secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de
transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisiei de
evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază
de o indemnizaţie;
g) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;
h) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se ataşează raportul comisiei de
evaluare;
i) aduce la cunoştinţa managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile
raportului întocmit de comisia de evaluare;
j) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
k) asigură aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul consiliului judeţean,
www.portalbn.ro, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea
termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora;
l) asigură, potrivit domeniului de competenţă, consilierea comisiei în timpul desfăşurării
interviului, răspunzând la întrebările acesteia;
m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11,
alin. (5).
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CAPITOLUL III
Analiza şi notarea rapoartelor de activitate
ART. 10
(1) Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi
subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea consiliului judeţean,
cu luarea în considerare a modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului culturii
nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de
management.
(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale.
(3) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a,
făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La
punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.
(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B) / 2 = ..............
(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele
acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia
ori de câte ori există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii
comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.
(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare
membru al comisiei, astfel:
[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x) / x
x - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare
(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat
nesatisfăcător.
(8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse
la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de
evaluare.
(9) Criteriile stabilite pentru notarea evaluării managementului:
1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent - 1,5 puncte;
2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei - 1,5 puncte;
3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei - 1,5 puncte;
4. situaţia economico-financiară a instituţiei - 1,5 puncte;
5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de consiliul judeţean - 2 puncte;
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de
management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către consiliul
judeţean - 2 puncte.
CAPITOLUL IV
Soluţionarea contestaţiilor
ART. 11
(1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu, în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.
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(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării
termenului pentru depunerea acesteia, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor
numită prin hotărâre a consiliului judeţean.
ART. 12
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri,
numită prin hotărâre a consiliului judeţean.
(2) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut
parte din comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.
(3) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în totalitate prevederile
art. 6.
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
a) verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege;
b) analizează contestaţia depusă;
c) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
d) asigură comunicarea răspunsului la contestaţie, în termenul legal, contestatorului.
CAPITOLUL V
Comunicarea rezultatului evaluării:
ART. 13
(1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz,
de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică
prin grija consiliului judeţean.
(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
ART. 14
După finalizarea procedurii de evaluare, consiliul judeţean va afişa pe site-ul
www.portalbn.ro, raportul de activitate anual.
ART. 15
Membrii comisiilor de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi
membrii secretariatelor acestora vor beneficia, conform art. 52 din ordonanţa de urgenţă,
de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite,
precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din
bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile încheiate conform prevederilor Codului
civil.
ART. 16
Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării evaluărilor de management se
înregistrează şi se păstrează în arhiva consiliului judeţean, conform prevederilor legale în
vigoare.
ART. 17
Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa
în Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa, începând cu anul şcolar
2017-2018
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/22.02.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul nr. IIC/22.02.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- adresa nr. 86/13.01.2017 a Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/1290 din 26.01.2017;
- adresa nr. IX/816/18.01.2017 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud transmisă pentru
solicitarea avizului Primăriei municipiului Bistriţa;
- avizul emis de Primăria municipiului Bistriţa prin Hotărârea Consiliului local Bistriţa nr. 12
din 31.01.2017 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru
modificarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic
Special „Sfânta Maria” în Şcoală Profesională Specială „Sfânta Maria”;
- avizul nr. 1/2017 emis de Comisia Judeţeană de Atribuire de Denumiri Bistriţa-Năsăud
din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrat la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud cu nr. II/2560 din 16.02.2017;
- prevederile art. 2, lit. c) din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 4, lit. g) şi art. 5, lit. a) din Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportul nr. IBa/2418/15.02.2017 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/2759/21.02.2017 al Comisiei de administraţie;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 1, art. 97, 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 schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria”
Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, Bulevardul Independenţei, nr. 23, în Şcoala
Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa începând cu anul şcolar 2017-2018.
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Art.2. Începând cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 26 din 11.07.2012 privind atribuirea denumirii de LICEUL TEHNOLOGIC
SPECIAL „SFÂNTA MARIA” Bistriţa, actualului Grup Şcolar „Sfânta Maria” Bistriţa.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Liceul Tehnologic Special
„Sfânta Maria” Bistriţa.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa;
-Direcţia economică;
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud;
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 26
Din 22.02.2017
C.G./B.S./I.P./5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul
Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2017-2018
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/2152/10.02.2017 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIC/2164/10.02.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 9876/13.12.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/19072 din 14.12.2016;
- adresa nr. IIC/758 din 17.01.2017 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud transmisă
pentru solicitarea avizului conform Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- avizul conform privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special preşcolar, primar
şi gimnazial pentru anul şcolar 2017-2018, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-
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Năsăud, transmis cu adresa nr. 713 din 20.01.2017, înregistrat la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud cu nr. II/984 din 20.01.2017;
- prevederile Anexei 2 şi Anexei 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare,
recuperare şi protecţie specială a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinţe educative speciale
din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;
- prevederile art. 19, alin. (1), lit. d), art. 61, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/22.11.2016
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile
de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26 din 22.02.2017 privind
schimbarea denumirii din Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa în Şcoala
Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa începând cu anul şcolar 2017-2018.
- raportul nr. IBa/2758/21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2759/21.02.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/2778/22.02.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (5), lit. a), pct. 1, 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. (1) Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din
judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul şcolar 2017-2018, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Reţeaua şcolară va funcţiona în anul şcolar 2017-2018.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi ”pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi unităţile de
învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice,
cu:
- Direcţia economică;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Bistriţa;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 Bistriţa;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Beclean;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Lacrima” Unirea;
- Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 27
Din 22.02.2017
C.G./B.S./I.P./5 ex
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Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 27 din 22.02.2017
REŢEAUA ŞCOLARĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Nr.
crt.

Denumirea instituţiei

Adresa

1.

CENTRUL ŞCOLAR DE
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.
1 BISTRIŢA

2.

CENTRUL ŞCOLAR DE
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.
2 BISTRIŢA

3.

CENTRUL ŞCOLAR DE
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
BECLEAN

4.

CENTRUL ŞCOLAR DE
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
„LACRIMA” UNIREA

5.

ŞCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ
„SFÂNTA MARIA”
BISTRIŢA

Municipiul Bistriţa,
str. Alba Iulia nr.
20bis, tel. 0263237039
Municipiul Bistriţa,
str. Toamnei nr. 2
bis,
tel. 0263-237233
Oraşul Beclean,
str. Grigore Silaşi nr.
5,
tel. 0263-343132
Municipiul Bistriţa,
localitatea
componentă Unirea
nr. 264,
tel. 0263-228136
Municipiul Bistriţa,
B-dul Independenţei
nr. 23, tel. 0263233220

Niveluri de
învăţământ special
şcolarizate
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Profesional special

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în municipiul Bistriţa,
str.Alexandru Odobescu nr. 11, proprietate publică a judeţului
Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni,
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.IX/2071/09.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
-raportul comun nr.IICa/2072/09.02.2017 al Direcţiei economice și al Direcției
administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
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-prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 858, art. 879, alin. (2) şi alin. (5), art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 25, alin. (2) din Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 23, lit. e), art. 31, art. 131, alin. (1), art. 132, alin. (1), art. 134, art. 135,
alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și
completările ulterioare;
-documentația cadastrală pentru dezlipire imobil, întocmită de domnul ing. topograf
Dorian-Alexandru David, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/1544/31.01.2017;
-referatul de admitere dezlipire imobil nr.4544/08.02.2017, emis de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud–Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/2026/08.02.2017;
-referatul nr. IICa/2049/08.02.2017 al Direcției economice asupra propunerii de dezlipiere
a unui imobil situat în municipiul Bistrița, str. Alexandru Odobescu nr. 11, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud;
-raportul nr. IBa/2758 din 21.02.2017 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/2759 din 21.02.2017 al Comisiei de administraţie;
-raportul nr. IBa/2760 din 21.02.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97, art. 115, alin. (1), lit. c), art.
119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Bistrița, str. Alexandru
Odobescu nr. 11, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară
nr.78180 Bistrița, identificat conform documentaţiei cadastrale recepţionată de Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud-Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Bistrița cu nr. 4544/08.02.2017.
(2) Prin dezlipirea imobilului indicat la alin. (1) se vor forma două corpuri de
proprietate distincte, după cum urmează:
1.imobilul identificat cu Nr. cadastral 78966, teren în suprafaţă de 574 mp., având
categoria de folosinţă: curţi construcţii cu parcări și accese amenajate, spații verzi,
împrejmuit cu gard de beton pe latura de V și E, neîmprejmuit pe latura de N și S; Nr.
cadastral 78966-C1, construcție cu destinația de construcție administrativă și socialculturală: Sediu administrativ-birouri pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența
Persoanelor, în regim de înălțime P+M, suprafață construită desfășurată de 602 mp.;
2.imobilul identificat cu Nr. cadastral: 78967, teren în suprafaţă de 1964 mp., având
categoria de folosinţă: curți construcții cu parcări, căi de acces auto și pietonal amenajate,
spații verzi, împrejmuit cu gard cu fundație de beton și profile metalice pe latura de S, cu
gard de beton pe latura de V și E, neîmprejmuit pe latura de N; Nr.cadastral 78967-C1,
construcție cu destinația de construcție administrativă și social-culturală: Sediul
administrativ al Bibliotecii Județene George Coșbuc Bistrița-Năsăud, în regim de înălțime
P+2E, suprafața construită desfășurată de 1497 mp.; Nr.cadastral 78967-C2, construcție
cu destinația de construcție administrativă și social-culturală: Depozite de carte și săli
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multifuncționale, în regim de înălțime S+P+E+M, suprafața construită desfășurată de 512
mp.
(3) Documentaţia cadastrală de dezlipire, întocmită de ing. topograf Dorian-Alexandru
David, este prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta
(*).
Art.2. Prezenta hotărâre constituie titlu necesar pentru înscrierea în cartea funciară a
dezlipirii imobilului, conform art. 1.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi «pentru».
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:
-Direcția economică;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 28
Din 22.02.2017
Întocmit: C.G.A/G.M/R.M/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 28/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud a imobilului
,,Biserica evanghelică C.A. (ruine)”, situat în sat Jelna nr.50, comuna Budacu de
Jos, monument istoric de grupă A,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/1960 din 07.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/1961 din 07.02.2017 al Direcţiei economice și al Direcției
administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
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- prevederile art. 861, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin. (3), art. 12, alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3, lit. a), art. 4, alin. (1) şi (2), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 11, alin. (1),
art. 12, alin. (5), art. 23, alin. (5), art. 24, alin. (2)-(5), art. 36, art. 49 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 3, alin. (4), art. 7, art. 9, alin. (1) din Ordonanța Guvernului României nr. 43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- pozițiile nr. 194, 195, 639, 640, 642 din Anexa Lista monumentelor istorice – judeţul
Bistriţa-Năsăud la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015 pentru modificarea anexei nr.
1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 4, art. 11, alin. (3), art. 13, alin. (2) din Legea nr.311/2003, Legea
muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 123/11.10.2016 pentru
completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
29/19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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 în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr.38, înregistrat la Consiliul Județean
Bistrița Năsăud cu nr. IIB/2905/19.02.2015;
- Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric nr. 1415/01.11.2016 emisă de Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu nr.II/16318/01.11.2016;
- Extrasul de Carte Funciară nr.26947 Comuna Budacu de Jos, emis de Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu
nr. II/19002/14.12.2016;
- Adresa nr. 1760/04.11.2016 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/16533/04.11.2016;
- Avizul favorabil al Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 02/2017, înregistrat la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/1643 din 01.02.2017;
- raportul nr. IBa/2758 din 21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2759 din 21.02.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/2760 din 21.02.2017 al Comisiei de urbanism;
- raportul nr. IBa/2778 din 22.02.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. a), alin. (5), lit. a), pct. 4,
pct. 10, art. 98, art. 115, alin. (1), lit. c), art. 119, art. 120, art. 123, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud a
imobilului „Biserica evanghelică C.A. (ruine)”, situat în sat Jelna nr. 50, comuna Budacu de
Jos, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr. 26947 Comuna Budacu de Jos,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, având datele de identificare prevăzute în
Anexa nr. 1 (*).
(2) Darea în administrare se face în scopul realizării demersurilor necesare pentru
conservarea, restaurarea și valorificarea culturală a imobilului identificat la alin. (1) și a
îndeplinirii sarcinilor asumate de proprietar prin Contractul de donație nr. 1485 din
18.06.2014, în baza Contractului de dare în administrare prevăzut în Anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
(3) Administratorul are obligația protejării imobilului „Biserica evanghelică C.A.
(ruine)”, cod LMI BN-II-m-A-01663.01, împrejmuit cu „Zidul de incintă (ruină), cu poartă
de acces”, cod LMI BN-II-m-A-01663.03, monument istoric de grupa ”A”, precum și a
Sitului arheologic de la Jelna, punct „Biserica evanghelică”, Așezare BN-I-s-B-01357.01 și
Așezare BN-I-s-B-01357.02, în condițiile legii.
Art.2. Prezenta hotărâre constituie act adminstrativ necesar Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița
pentru înscrierea dreptului de administrare transmis în favoarea Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 13 din 29.02.2012 privind acceptarea unei donații.
Art.4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi «pentru».
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Complexul Muzeal
Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 29
Din 22.02.2017
Întocmit: C.G.A/G.M/R.M/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 29/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

63

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.
134/06.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de
intervenţie, revizuită și actualizată şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi
obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița
- Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - 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 22.02.2017,
în prezența a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2226/13.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. VB/2228/13.02.2017 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice,
Direcției dezvoltare durabilă și relații externe şi Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind
aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi
a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”);
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 141/26.10.2016 privind
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 Tehnico-Economici aferenţi obiectivului
„Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița
Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana
Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud”
(„Poarta Transilvaniei”);
- prevederile art. 44, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/2758 din 21.02.2017 al Comisiei economice;
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- raportul nr. IBa/2760 din 21.02.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. f), 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.I. Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind
aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi
a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”), se modifică
după cum urmează:

”Se modifică Anexa nr. 2 aprobată la Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr. 134/06.11.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr. 141/26.10.2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. (*)
Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice,
Direcția dezvoltare durabilă și relații externe şi Direcţia economică din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări
publice;
- Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 30
Din 22.02.2017
M.I/R.M/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 30/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr. 73/20.05.2016 privind aprobarea susţinerii de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală,
pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 0+000-5+115, Mureşenii
Bîrgăului - Colibiţa, (Lot 1, tronson 1)”
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017, în
prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2227/13.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. VB/2230/13.02.2017 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice şi al
Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 2, alin. (1), art. 5 din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice nr.
635/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora
pentru județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2016-2019;
- prevederile art. 7, alin. (1), lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 8, art. 12, alin. (4) şi (5) din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării
Regionale si Administratiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 291, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 73/20.05.2016 privind
aprobarea susţinerii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul
naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 0+000-5+115,
Mureşenii Bîrgăului-Colibiţa, (Lot 1, tronson 1)”;
- raportul nr. IBa/2758 din 21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2760 din 21.02.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. f), art. 97 şi 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.I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 73/20.05.2016
privind aprobarea susţinerii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin
Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km
0+000-5+115, Mureşenii Bîrgăului – Colibiţa, (Lot 1, tronson 1)”, se modifică și va avea
următorul cuprins:
”Art.2. Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 25.020.328 lei cu TVA, din

care cheltuielile care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală sunt în
valoare de 975.667 lei cu TVA, conform Devizului general estimativ actualizat (după
actualizarea TVA de 19%) prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.” (*)

Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi pentru.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice şi
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Administratorul public;
-Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri, lucrări
publice;
-Direcţia economică;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 31
Din 22.02.2017
MI/RM/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 31/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să
voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziție publică a
serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv “Activitatea de
colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de
Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. SUPERCOM S.A.
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 22.02.2017 în şedinţă ordinară,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2300 din 13.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. 2304 din 13.02.2017 al Direcției tehnice, investiţii, lucrări publice şi al
Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Contractul de finanțare nr. 80504/25.05.2009 încheiat între Ministerul Mediului, prin
Direcția Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” şi Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de beneficiar;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 112/2016 privind
mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să voteze în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru aprobarea atribuirii şi încheierii
Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de
colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al
Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” și pentru aprobarea tarifelor unice la
nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, şi închirierea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al
deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143/2016 privind
mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud privind mandatarea
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziție
publică a serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv “Activitatea de
colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al
Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
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Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud şi S.C. SUPERCOM S.A.;
- Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016,
respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. SUPERCOM S.A.;
- adresa nr. 160/08.02.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.2097/09.02.2017, prin care se solicită prelungirea
Contractului de achiziție publică nr. 1908/02.09.2016;
- prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4) și art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 20/2008 privind înfiinţarea
„Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”;
- prevederile Statutului „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale in judeţul Bistriţa-Năsăud”;
- prevederile art. 7, alin. (1), lit. h) și i) din Ordonanța Guvernului României nr. 21/2002
privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. i) și art. 10, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Cap. V - Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi
neutralizarea deşeurilor solide din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației;
- raportul nr. IBa/2758 din 21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2759 din 21.02.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/2760 din 21.02.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), art. 97, alin. (1) 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. Se mandatează domnul Emil Radu Moldovan în calitate de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în
Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziție publică a
serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv “Activitatea de colectare și
transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud şi S.C. SUPERCOM S.A., pe o perioadă de 3 luni, respectiv până la semnarea
contractului de concesiune şi data ordinului de începere a contractului în condiţiile legi.
Art.2. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Emil Radu Moldovan, în
calitate de Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, să voteze, în numele și pe
seama Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară privind Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în
Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru îndeplinirea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.
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Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 voturi “pentru” 1 vot
„împotrivă” și 4 „abțineri”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREȘEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 32
Din 22.02.2017
V.H./C.B./M.P/R.M/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordul de principiu al Consiliului Județean de asociere a Judeţului
Bistriţa-Năsăud pentru constituirea
Asociației „Clusterul Inovativ Coroana Transilvană”
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.02.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/2711 din data de 21.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. 2712 din data de 21.02.2017 al Direcţiei dezvoltare durabilă și relații
externe, al Direcției administrație locală și al Direcției economice;
- invitația de participare nr. I/13 din 16.01.2017 a Federației pentru Dezvoltarea Zonei
Rurale „Bîrgău-Călimani”, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/785
din 18.01.2017, prin care Județul Bistrița-Năsăud este invitat a se alătura inițiativei de
constituire a Asociației „Clusterul Inovativ Coroana Transilvană”, în calitate de membru
fondator, în vederea promovării de proiecte care să constribuie la dezvoltarea județului
Bistrița-Năsăud în domeniile agro-industrial și turism;
- adresa nr. IV/785 din 08.02.2017 a Direcției dezvoltare durabilă și relații externe;
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- adresa nr. I/38 din 09.02.2017 a Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „BârgăuCălimani”, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/2166 din data de
10.02.2017;
- adresa nr. I/45 din 16.02.2017 a Federației pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „BârgăuCălimani” înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IV/2566 din data de
17.02.2017;
- prevederile art. 6 și art. 60 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile cap. I, art. 1, alin. (1) pct. 5 din Planul național de cercetare-dezvoltare şi
inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
583/2015;
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;
- proiectul Statutului și Actului constitutiv al Asociației „Clusterul Inovativ Coroana
Transilvană” depus la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud de Federația pentru Dezvoltarea
Zonei Rurale „Bârgău-Călimani”, înregistrat cu nr. II/2705 din 20.02.2017;
- dovada disponibilității denumirii nr. 158891 eliberată de Ministerul Justiției la data de
10.02.2017 pentru denumirea propusă de Asociația Clusterul Inovativ Coroana
Transilvană;
- raportul nr. IBa/2758 din 21.02.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/2759 din 21.02.2017 al Comisiei de administraţie.
În temeiul dispoziţiilor art. 14, art. 91, alin. (1), lit. b) și alin. (6), lit. a), art. 97, alin.
(1) și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se dă acordul de principiu cu privire la asocierea Judeţului Bistriţa-Năsăud
pentru constituirea Asociației „Clusterul Inovativ Coroana Transilvană”, cu personalitate
juridică și de drept privat, potrivit Proiectului de Act constitutiv și Statut, prevăzute în
Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
- Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe;
- Direcția administrație locală;
- Direcția economică;
- Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău-Călimani”;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 33
Din 22.02.2017
T.A.M/C.L/R.M/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 33/2017 se pot consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
03.03.2017, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/3256/01.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. II/3268/01.03.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 14, alin. (7), art. 33, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, alin. (2), lit. b1) din Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe
anul 2017;
- Decizia nr. 3/2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate
copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţâmăntul preşcolar a
sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a finănţării creşelor,
acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, a sumelor defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru drumuri pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 20182020, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/2794/22.02.2017;
- adresa nr. IIA/2630/23.02.2017 a Direcţiei economice din cadrul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, prin care se solicită comunicarea necesarului de sume de către unitățile
administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2017 precum şi adresele de răspuns transmise de către unităţile administrativteritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la necesarul de sume pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru anul 2017, înregistrate la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr. II/3050/27.02.2017 Oraşul Năsăud, II/3066/27.02.2017 Oraşul Beclean,
II/3241/28.02.2017 Comuna Prundu Bîrgăului, II/3227/28.02.2017 Comuna Spermezeu,
II/3193/28.02.2017 Comuna Măgura Ilvei, II/3190/28.02.2017 Comuna Lechinţa,
II/3188/28.02.2017 Comuna Galaţii Bistriţei, II/3102/28.02.2017 Comuna Leşu,
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II/3104/28.02.2017 Comuna Căianu Mic, II/3107/28.02.2017 Comuna Livezile,
II/3109/280.02.2017 Comuna Nimigea, II/3115/28.02.2017 Comuna Negrileşti,
II/3117/28.02.2017 Comuna Miceştii de Cîmpie, II/3119/28.02.2017 Comuna Chiuza,
II/3120/28.02.2017
Comuna
Tîrlişua,
II/3122/28.02.2017
Comuna
Dumitriţa,
II/3124/28.02.2017
Comuna
Rebra,
II/3129/28.02.2017
Comuna
Budeşti,
II/3130/28.02.2017 Comuna Josenii Bîrgăului, II/3159/28.02.2017 Comuna Rodna,
II/3160/28.02.2017, II/3161/28.02.2017 Comuna Ilva Mare, II/3106/28.02.2017 Comuna
Şieuţ, II/3162/28.02.2017 Comuna Ilva Mică, II/3163/28.02.2017 Comuna Salva,
II/3164/28.02.2017 Comuna Bistriţa Bîrgăului, II/3165/28.02.2017 Comuna Ciceu
Mihăieşti, II/3166/28.02.2017 Comuna Feldru, II/3167/28.02.2017 Comuna Mărişelu,
II/3168/28.02.2017 Comuna Zagra, II/3179/28.02.2017 Comuna Uriu, II/3180/28.02.2017
Comuna Şieu, II/3181/28.02.2017 Comuna Şintereag, II/3183/28.02.2017 Comuna Poiana
Ilvei, II/3045/27.02.2017 Comuna Telciu, II/3062/27.02.2017 Comuna Coşbuc,
II/3069/27.02.2017 Comuna Petru Rareş, II/3075/27.02.2017 Comuna Ciceu Giurgeşti,
II/3042/27.02.2017 Comuna Dumitra, II/3039/27.02.2017, II/3037/27.02.2017 Comuna
Braniştea, II/3035/27.02.2017 Comuna Şieu Măgheruş, II/2956/27.02.2017 Comuna
Parva, II/3211/28.02.2017 Comuna Şieu Odorhei, II/3113/28.02.2017 Comuna Runcu
Salvei, II/3198/28.02.2017 Comuna Nuşeni, II/3160/28.02.2017 Comuna Cetate,
II/3039/27.02.2017 Comuna Budacu de Jos, II/3290/01.03.2017 Comuna Monor,
II/3334/01.03.2017 Comuna Milaş, II/3333/01.03.2017 Comuna Sinmihaiu de Cîmpie,
II/3332/01.03.2017
Comuna
Teaca,
II/3331/01.03.2017
Comuna
Matei,
II/3330/01.03.2017 Comuna Maieru, II/3350/01.03.2017 Comuna Silivaşu de Cîmpie,
II/3349/01.03.2017 Comuna Chiochiş, II/3348/01.03.2017 Comuna Tiha Bîrgăului,
II/3347/01.03.2017
Comuna
Şanţ,
II/3346/01.03.2017
Comuna
Rebrişoara,
II/3345/01.03.2017 Comuna Romuli, II/3355/01.03.2017 Oraşul Sîngeorz-Băi;
II/3362/02.03.2017 Comuna Urmeniş; II/3364/02.03.2017 Comuna Lunca Ilvei;
- raportul nr. IBa/3441/03.03.2017 al Comisiei de administrație;
- raportul nr. IBa/3443/03.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/3445/03.03.2017 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/3446/03.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 şi a
estimărilor pentru anii 2018-2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi «pentru», 1 vot
«împotrivă» şi 4 «abţineri».
Art.3. Prezenta hotărâre se publică 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;
-Unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 2 / 15 MARTIE 2017

-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 34
Din 03.03.2017
C.T.I./B.D./4 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 34/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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