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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Hotărârea nr. 142 din 17.11.2016 privind a șaptea rectificare a bugetului de venituri
și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetului de cheltuieli al
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016..
Hotărârea nr. 143 din 24.11.2016 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 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. 144 din 29.11.2016 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor
percepute în anul 2017 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate…..
Hotărârea nr. 145 din 29.11.2016 privind acordarea burselor de merit, burselor de
excelenţă şi burselor de ajutor social, de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud,
studenţilor, pentru anul universitar 2016-2017……………………………………………………………..
Hotărârea nr. 146 din 29.11.2016 privind prelungirea detaşării doamnei Cotfas
Liliana, începând cu data de 01.12.2016, în funcţia publică de conducere de director
executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului BistriţaNăsăud, până la data de 15.12.2017……………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 147 din 29.11.2016 privind însușirea documentației cadastrale necesară
înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilului proprietate publică a
județului Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița, str. G-ral Grigore Bălan nr. 43……….
Hotărârea nr. 148 din 29.11.2016 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale………
Hotărârea nr. 149 din 29.11.2016 privind stabilirea unor măsuri necesare asigurării
implementării proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații
interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” din cadrul Programului PA16/RO12
„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014……………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 150 din 29.11.2016 privind acordarea premiilor studenților, elevilor și
sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2016…….
Hotărârea nr. 151 din 29.11.2016 privind acordarea în anul 2016 a Titlului de
”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului ADRIAN CRIȘAN…………………
Hotărârea nr. 152 din 29.11.2016 privind acordarea în anul 2016 a Titlului de
”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului Academician DUMITRU
PROTASE………………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 153 din 29.11.2016 privind acordarea în anul 2016 a Titlului de
”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei ANDREEA-IULIA GRAD…………
Hotărârea nr. 154 din 29.11.2016 privind acordarea în anul 2016 a Titlului de
”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului EMIL IUGAN………………………
Hotărârea nr. 155 din 29.11.2016 privind acordarea în anul 2016 a Titlului de
”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei CLEOPATRA-DANA LORINȚIU.
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Hotărârea nr. 157 din 29.11.2016 privind aprobarea depunerii unei cereri la
Administraţia Naţională "Apele Române" în vederea închirierii unui teren în suprafață de
30389 mp, situat în satul Colibița, comuna Bistrița-Bîrgăului, pentru amenajarea
,,Centrului Județean de Agrement Colibița”………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 158 din 29.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice: Studiu de prefezabilitate „Construire de locuinţe destinate închirierii pentru
tineri specialişti din sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul
Bistrița-Năsăud.............................................................................................................
Hotărârea nr. 159 din 29.11.2016 privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei
tehnico-economice pentru obiectivul ” Instalare lift exterior” - sediul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 160 din 29.11.2016 privind stabilirea preţurilor medii la produsele
agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi
pentru producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2017…………………………….
Hotărârea nr. 161 din 07.12.2016 privind a opta rectificare a bugetului judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2016…………………………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 162 din 07.12.2016 privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016………..
Hotărârea nr. 163 din 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. 165 din 21.12.2016 privind stabilirea taxelor locale percepute de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2017………………..
Hotărârea nr. 166 din 21.12.2016 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…………………….
Hotărârea nr. 167 din 21.12.2016 privind modificarea organigramei şi a statului
general de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BistriţaNăsăud aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 55/2016…………..
Hotărârea nr. 168 din 21.12.2016 privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr. 59/2016………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 169 din 21.12.2016 privind trecerea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul
Sîngeorz-Băi, str.Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud din domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Sîngeorz-Băi………………………………
Hotărârea nr. 170 din 21.12.2016 privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului
Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2016……………………………………………………….
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind a șaptea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetului de cheltuieli al
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud pe
anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă convocată de îndată, în data de
17.11.2016 în prezenţa a 26 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17233/16.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. II/17236/16.11.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IIB/17215/16.11.2016 a Direcției economice, Serviciul financiar contabilitate;
- adresa nr. 37819/15.11.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17174/15.11.2016;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin (2), art. 49, alin. (4), (5) şi (7) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 23 din Legea nr. 69/2010 - Legea responsabilității fiscale, republicată;
- prevederile art. 127, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protectia și
promovarea drepturilor copilului, republicată, 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. 26/2016 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2016 privind prima
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și
bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 62/2016 privind a doua
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/2016 privind a treia
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
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bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2016 privind a cincea
rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor instituțiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 137/2016 privind a șasea
rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a bugetelor instituțiilor
publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
- prevederile Dispozitiei Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 69 din
20.04.2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială” şi a
Capitolului 65.02 „Învățământ”;
- prevederile Dispozitiei Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 116 din
17.06.2016 privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol
bugetar pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituțiilor publice subordonate;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), 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 aprobă diminuarea cu suma de 520 mii lei a creditelor bugetare aprobate
la capitolul 51.02.01.03 “Autorități executive”, secţiunea de funcționare, Titlul I ”Cheltuieli
de personal”.
(2) Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 520 mii lei la capitolul
68.02 “Asigurări și asistență socială’’, secţiunea de funcționare, Titlul I ”Cheltuieli de
personal”.
(3) Cu suma prevăzută la alin. (2) se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, rectificat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2016.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 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;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa- Năsăud;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 142
Din 17.11.2016
C.T.I./B.D./P.G./MN/5 exp.
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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 24.11.2016 în şedinţă de îndată,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17772 din 24.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. VA/17773 din 24.11.2016 al Direcției tehnice, investiţii, lucrări publice
şi al Direcţiei administraţie publică 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;
- 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.;
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- adresa nr. 2731/23.11.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/17768/24.11.2016, prin care se solicită
prelungirea Contractului de achiziție publică nr. 1908/02.09.2016;
- prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4) 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) şi art. 44 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;
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.
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.
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 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;
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- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 143
Din 24.11.2016
H.V./MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute
în anul 2017 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi instituţiile subordonate
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17211 din 16.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/17213 din 16.11.2016 al Direcţiei economice, al Direcției
administrație locală, al Direcției tehnice, investiții, lucrări publice și al Arhitectului șef din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IB/14630 din 10.10.2016 a Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. VB/17065 din 15.11.2016 a Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice –
Serviciul administrare drumuri, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- adresa nr. IIIb/14630 din 06.10.2016 a Arhitectului şef – Compartiment autoritatea
judeţeană de transport din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 1088 din 31.10.2016 a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/16315 din 01.11.2016;
- adresa nr. 1584 din 10.10.2016 a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/14923 din 10.10.2016;
- adresa nr. 1729 din 04.11.2016 a Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/16499 din 04.11.2016;
- adresa nr. 3514 din 10.10.2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 Bistriţa,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/14937/11.10.2016;
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- adresa nr. 2194 din 10.10.2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă “Lacrima”
Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/14939/11.10.2016;
- adresa nr. 3388 din 10.10.2016 a Liceului Tehnologic Special “Sfânta Maria” Bistriţa,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/14916/10.10.2016;
- adresa nr. 7634 din 13.10.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la nr. II/15258 din 14.10.2016;
- prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30, art. 67 şi art. 68 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public;
- prevederile art. 29 din Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 190, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 22 și art. 24 din Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor și colecțiilor
publice republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 46 și art. 47 din Ordonanţa Guvernului României nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile cap. VIII din Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor
agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă județene,
aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a
Hotărârii Guvernului României nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017;
- prevederile art. 31, alin. (2) și art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor
de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-raportul nr. IBa/18145/29.11.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/18146/29.11.2016 al Comisiei de administrație;
-raportul nr. IBa/18147/29.11.2016 al Comisiei de cultură;
-raportul nr. IBa/18148/29.11.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi lit. d), alin. (3), lit. c), art. 98 şi art.
alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabilesc taxele speciale percepute în anul 2017 de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud și instituțiile aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
conform Anexei nr. 1.
(2) Se menţin pentru anul 2017 cuantumul taxelor stabilite prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 124/11.10.2016 privind instituirea unor taxe speciale pentru
Centrul Cultural ”Dacia” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
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Art.2. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale percepute de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud și instituții subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
pentru funcționarea de servicii publice locale, conform Anexei nr. 2.
Art.3. Se stabilesc tarifele percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în anul
2017, pentru eliberarea licenţelor de traseu, în vederea efectuării serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit Anexei nr. 3.
Art.4. Se stabilesc tarifele pentru identificarea și eliberarea de copii ale documentelor
create și gestionate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2017, potrivit
Anexei nr. 4.
Art.5. Se stabilesc tarifele pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă
Judeţeană Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2017, potrivit Anexei nr. 5.
Art.6. Se stabilesc tarifele percepute de Centrul Judeţean pentru Cultură BistriţaNăsăud în anul 2017, pentru spectacolele prezentate de Ansamblul profesionist ”Dor
Românesc”, potrivit Anexei nr. 6.
Art.7. Se stabilesc tarifele pentru serviciile prestate de către Complexul Muzeal BistriţaNăsăud în anul 2017, potrivit Anexei nr. 7.
Art.8. Se mandatează Consiliile de administrație din cadrul instituțiilor de învătământ
special și Consiliul de administrație din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița să
aprobe nivelul tarifelor aferente serviciilor prestate, conform legislației în vigoare, pentru
anul 2017.
Art.9. (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud,
Piaţa Petru Rareș nr. 1 şi publicată pe pagina de internet a instituţiei www.portalbn.ro .
(2) Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în
termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la
registratura Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.10. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2017.
Art.11. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2015 privind taxele speciale şi tarifele percepute de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate acestuia pentru anul 2016.
Art.12. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
Art.14. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud, se
afişează la sediul și pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud www.portalbn.ro .
Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcţia administraţie locală, Direcţia tehnică, investiții, lucrări publice,
Arhitectul şef din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și instituțiile din subordinea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.16. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciului administraţie şi relaţii
publice cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia tehnică, investiții, lucrări publice;
- Arhitectul şef;
- Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
- Centrul Judetean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
- Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 Bistriţa;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Lacrima” Bistriţa;
- Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria” Bistriţa;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
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- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 144
Din 29.11.2016
C.T.I./B.D./F.A./MN/5 ex.

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
TAXE SPECIALE PERCEPUTE DE CONSILIUL JUDEŢEAN
BISTRIŢA-NĂSĂUD ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr.
crt.
I.

1.

2.

Denumirea serviciului

UM

Lei/UM
Pers.
Pers.
fizice
juridice

Taxe pentru funcționarea Serviciului administrare drumuri, lucrări
publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Acord prealabil de amplasare şi
execuţie în zona drumurilor:
1. fără constatare în teren
lei / acord
53
106
2. cu constatare în teren:
a. cu mijloc de transport asigurat
lei / acord
127
254
de beneficiar
b. cu mijloc de transport asigurat de
lei / acord
127
254
administratorul drumului
+tariful
+tariful
legal
legal
lei/km al
lei/km al
mijlocului
mijlocului
de
de
transport
transport
Autorizaţie de amplasare şi execuţie în
zona drumurilor:
- fără constatare în teren
lei/
114
228
autorizaţie
- cu constatare în teren:
a. cu mijloc de transport asigurat de
beneficiar

lei/
autorizaţie

b. cu mijloc de transport asigurat de
administratorul drumului

lei/
autorizaţie

198

396

198
+ tariful
legal
lei/km al

396
+ tariful
legal
lei/km al
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Nr.
crt.

Denumirea serviciului

UM

Lei/UM
Pers.
Pers.
fizice
juridice
mijlocului
de
transport

3.

II.

11

mijlocului
de
transport

Utilizare și acces în zona drumurilor:
- construcţii pe ampriză, zona de
ml/mp/
8
16
siguranţă sau alte terenuri aparţinând
lună
drumurilor publice (parcări, construcţii
cu caracter provizoriu, panouri
publicitare şi alte asemenea)
Taxe pentru funcționarea Serviciul de pregătire și perfecționare artistică
– ”Școala de Arte și Meserii” din cadrul Centrului Județean pentru
Cultură
Clase cu profil muzical

lei/an
școlar/
cursant

600

-

2.

Ansamblu coral

lei/an
școlar/
cursant

600

-

3.

Balet, dans modern

lei/an
școlar/
cursant

480

-

4.

Ansamblu de fluiere

lei/an
școlar/
cursant

200

-

5.

Pictură

lei/an
școlar/
cursant

510

-

6.

Actorie

lei/an
școlar/
cursant

450

-

7.

Artă foto, video

lei/an
școlar/
cursant

510

-

1.

Notă:
1. Taxele prevăzute la punctele I.1 și I.2:
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- nu se datorează de către aşezămintele de cult şi instituţiile publice bugetare, de
asemenea pentru construcţia de locuinţe, acestea se reduc cu 50 %;
- se aplică pentru eliberarea documentelor în termen de 30 zile calendaristice;
- pentru eliberarea documentelor în regim de urgență se aplică o cotă adițională de 50%
față de valoarea stabilită;
- se achită la casieria Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sau prin ordin de plată la
Trezoreria Municipiului Bistrița, pe baza dispoziției de plată întocmită de către salariații
responsabili din cadrul Serviciului administrare drumuri, lucrări publice;
2. Taxele prevăzute la punctul I.3. nu se datorează pentru:
a) amplasarea şi lucrările care se realizează în zona de protecţie;
b) reţelele care asigură, total sau parţial pentru consumul casnic, servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare, gaze şi electricitate, exclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă;
c) racordurile şi branşamentele de la reţelele prevăzute la lit. b) până la utilizatorii
persoane fizice, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă.
3. Taxele prevăzute la punctul II se achită de către cursanți în 3(trei) rate, pe parcursul
anului școlar.
Pentru membrii aceleaşi familii (cursanţi copii) taxele prevăzute la punctul II se reduc
cu 30 % pentru al doilea copil şi cu 50% pentru următorii doritori din aceeaşi familie, iar
persoanele cu handicap care în urma testării aptitudinilor artistice au fost declaraţi admişi,
beneficiază de gratuitate.
Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
REGULAMENT
privind stabilirea taxelor speciale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud și
instituții subordonate pentru funcționarea de servicii publice locale
În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor
servicii publice, create în interesul persoanelor fizice sau juridice, consiliile județene aprobă
taxe speciale.
Stabilirea taxelor speciale se efectuează în baza Regulamentului aprobat de autoritățile
deliberative, care stipulează domeniile de activitate, condițiile în care se instituie, modul
de organizare și funcționare a serviciilor publice care au propus taxele respective.
Prin prezentul Regulament s-au reglementat domeniile, condițiile de instituire și
modul de organizare a serviciilor publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
care au propus perceperea de taxe speciale și din cadrul instituțiilor subordonate
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud care au formulat propuneri în acest sens.
Domeniile în care se instituie taxele speciale se referă la prestarea de servicii
privind eliberarea de acorduri/autorizații care intră în sfera drumurilor județene și
prestarea de servicii la cerere de către instituții aflate în subordonarea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud.
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CAPITOLUL I
I.1. Condițiile privind instituirea taxelor speciale pentru funcționarea
Servciului administrare drumuri, lucrări publice din cadrul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud:
În conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997,
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene.
La nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud administrarea drumurilor județene se
realizează prin Direcția tehnică, investiții, lucrări publice - Serviciul administrare drumuri,
lucrări publice.
Potrivit prevederilor art. 46 din Ordonanţa Guvernului României nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea
sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau
activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita
siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul
prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de
administratorul drumului respectiv.
Astfel, pentru asigurarea respectării prevederilor legale se instituie la nivelul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud taxe speciale pentru funcționarea Servciului administrare
drumuri, lucrări publice, structură în competența căruia se află eliberarea acordurilor
prealabile și a autorizațiilor privind amplasarea și execuția unor obiective în zona
drumurilor județene.
Taxele prevăzute de prezentul regulament se constituie ca venituri proprii ale
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și se vor utiliza pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
I.2. Modul de organizare și funcționare a Servciului administrare drumuri,
lucrări publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud:
Serviciul administrare drumuri, lucrări publice este structură funcțională a Direcției
tehnice, investiții, lucrări publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru
funcționarea căruia se instituie taxe speciale.
Pentru eliberarea de acorduri/autorizații persoanele fizice sau juridice, interesate depun
la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud o solicitare scrisă.
După înregistrare, solicitarea se repartizează Servciului administrare drumuri, lucrări
publice, care are obligația analizării și rezolvării documentului, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Eliberarea acordurilor și autorizațiilor se realizează de către Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud - Serviciul administrare drumuri, lucrări publice, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data depunerii cererii și actelor necesare, iar în regim de urgență în
termen de 3 (trei) zile lucrătoare când se vor percepe taxe majorate cu 50% față de cele
aprobate.
Taxele se percep persoanelor fizice și juridice care au obligația de a solicita
autorizație/acord.
Taxele se percep și în cazurile în care se solicită prelungirea autorizației sau acordului.
Acordul/autorizația se emit pentru o anumită funcție a obiectivului. La schimbarea
funcției sau destinației, beneficiarul este obligat să obțină aprobarea administratorului
drumului pentru noua situație.
Taxele se calculează de către Serviciul administrare drumuri, lucrări publice din cadrul
Direcției tehnice, investiții, lucrări publice, în funcție de natura obiectivului care urmează să
fie amplasat în zona drumurilor județene.
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Taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile și a autorizațiilor privind amplasarea și
execuția unor obiective în zona drumurilor județene se achită în numerar la casieria
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sau prin ordin de plată în contul deschis la Trezoreria
Municipiului Bistrița, anticipat efectuării serviciului, pe baza dispoziției de plată întocmită
de salariații responsabili din cadrul Direcției tehnice, investiții, lucrări publice – Serviciul
administrare drumuri, lucrări publice.
Urmărirea și evidența serviciilor pentru care se percep taxe speciale se realizează de
către Serviciul administrare drumuri, lucrări publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistrița Năsăud, prin salariatul nominalizat în acest sens.
Veniturile realizate din încasarea acestor taxe se vor utiliza pentru proiectarea,
administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
Scutiri
Taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile și a autorizațiilor privind amplasarea și
execuția unor obiective în zona drumurilor județene nu se datorează de către aşezămintele
de cult şi instituţiile publice bugetare, de asemenea pentru construcţia de locuinţe acestea
se reduc cu 50 %.
CAPITOLUL II
II.1. Condițiile privind instituirea taxelor speciale pentru funcționarea
Serviciului de pregătire și perfecționare artistică –”Școala de Arte și Meserii”
din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud:
Pentru păstrarea și însușirea meșteșugurilor tradiționale, precum și pentru dezvoltarea
aptitudinilor artistice, în cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
funcționează Serviciul de pregătire și perfecționare artistică – ”Școala de arte și meserii”.
Activitatea desfășurată în cadrul serviciului are profil de învățământ organizând cursuri
de lungă și scurtă durată, respectiv 4 ani și 2 ani. Pentru organizarea cursurilor se percep
taxe de școlarizare.
II.2. Modul de organizare și funcționare a Serviciului de pregătire și
perfecționare artistică – ”Școala de Arte și Meserii” din cadrul Centrului
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud:
Serviciul de Pregătire și Perfecționare Artistică – ”Școala de Arte și Meserii” funcționeză
în cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, serviciile prestate adresânduse pentru toate categoriile de vârstă.
Serviciul are profil învățământ, predarea cursurilor fiind asigurată de personal de
specialitate, profesori și instructori. Disciplinele pentru care se organizează cursurile se
stabilesc în funcție de numărul de solicitanți.
Taxele de frecvență la cursurile de pregătire artistică din cadrul Centrului Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud – Serviciul de Pregătire și Perfecționare Artistică – ”Școala
de Arte și Meserii” se datorează de persoanele fizice care doresc să urmeze cursuri de
pregătire artistică și de însușire a meșteșugurilor tradiționale.
Acceptarea cursanților se realizează pe baza unei solicitări scrise și în urma desfășurării
unei probe de aptitudini, funcție de specificul cursului.
Cursurile urmate în cadrul Serviciului de Pregătire și Perfecționare Artistică – ”Școala de
Arte și Meserii” se finalizează cu Diplomă de absolvire.
Plata cursurilor se realizează în 3 (trei) rate pe parcursul unui an școlar.
Urmărirea și evidența serviciilor pentru care se percep taxe speciale se realizează de
către - Serviciul de Pregătire și Perfecționare Artistică – ”Școala de Arte și Meserii” prin
salariați desemnați.
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Taxele de școlarizare încasate se constituie venituri la bugetul Centrului Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud, fiind utilizate pentru asigurarea cheltuielilor curente ale
Serviciul de Pregătire și Perfecționare Artistică – ”Școala de Arte și Meserii”.
Scutiri
La taxele speciale percepute pentru activităţi de pregătire artistică desfăşurate de
Serviciul Pregătire şi Perfecţionare Artistică – ”Şcoala de Arte şi Meserii” în cazul în care
există solicitări din cadrul aceleaşi familii (cursanţi copii) acestea se reduc cu 30 % pentru
al doilea copil şi cu 50% pentru următorii doritori din aceeaşi familie.
Persoanele cu handicap care în urma testării aptitudinilor artistice au fost declaraţi
admişi, beneficiază de gratuitate.
CAPITOLUL III
DISPOZIȚII FINALE
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază
de serviciile solicitate conform domeniilor prezentate mai sus.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului Regulament se constituie
venituri ale bugetului Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, respectiv ale bugetului Centrului
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, utilizate pentru asigurarea funcționalității
serviciilor.
Cuantumul taxelor speciale este în lei și se stabileşte anual.
Taxele speciale pot fi stabilite numai pentru serviciile și activitățile prevăzute de
prezentul regulament, care poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud.
După aprobarea de către Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, hotărârea va fi adusă la
cunoştinţa publică prin publicare la sediul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, pe pagina
de internet sau în presă, potrivit prevederilor legale.
Împotriva hotărârii de aprobare a taxelor speciale, persoanele interesate pot face
contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. În situația primirii
de contestații, după expirarea termenului de publicare, Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud se întrunește și deliberează.
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
Tarifele percepute în anul 2017 pentru eliberarea licenţelor de traseu,
în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale
Tarif propus
Nr.
Denumire
în anul 2017
crt.
(lei)
1.
Eliberare licenţă de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale – pentru o
127
cursă (tarif pentru 3 ani)
2.
Eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu, ocazionată de
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate
113
(lei/bucată)
3.
Înlocuirea licenţei de traseu, ocazionată de schimbarea 20% din tariful
denumirii operatorului de transport rutier sau a adresei sediului
iniţial
social (lei/bucată)

16

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 10 IANUARIE 2017

Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă
mai mică de 3 ani, se stabileşte proporţional cu durata efectivă a contractului, conform
formulei de calcul alăturată:

Tariful pentru o prestaţie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea
solicitantului prestaţiei.
Sumele calculate şi încasate conform tarifelor reglementate de prezenta anexă,
reprezintă venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
Tarife
pentru identificarea și eliberarea de copii ale documentelor create și gestionate
de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2017
Nr.
crt.
1.
2.

SERVICII SPECIFICE

UM

Copie simplă a documentelor create și
gestionate de instituție

Lei/pagină A4
Lei/pagină A3

TARIFE
Lei
1
2

Copii conform cu înscrisul după
documentele create și gestionate de
instituție pe care s-a aplicat ștampila
„conform cu originalul”

Lei/pagină A4
Lei/pagină A3

2
3

Tarifele pentru multiplicarea la copiator a altor documente ce necesită dimensiuni mai
mari se va lua ca bază formatul A4, față de care se va calcula și încasa suprafața
multiplicată a formatului A4.
Tarifele se achită la casieria Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe baza dispoziției de
plată întocmite de către salariații responsabili din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
TARIFE
percepute de către Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2017
Nr.
crt.
1.

2.

SERVICII SPECIFICE
Servicii acordate diverşilor operatori economici pentru
promovarea produselor comercializate de către aceştia în
revista editată de către Camera Agricolă Judeţeană
(policromie)
Servicii de multiplicare a materialelor informative de
specialitate

TARIFE
1,00 lei/cmppag.A4, A3
1,00 lei/pagină
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Nr.
crt.
3.

4.
5.
6.
7.

SERVICII SPECIFICE
Servicii privind elaborarea documentaţiei pentru accesarea
de fonduri de la UE pentru proiecte finanţate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (3 exemplare pe
suport de hârtie şi CD)
Organizarea de cursuri de pregătire profesională a adulţilor
autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor
Organizarea de cursuri de formare profesională pentru
beneficiarii măsurii 141, 112, 6.1 şi 6.3
Completarea cererilor de plată pentru obţinerea subvenţiei
APIA în format electronic online (IPA ONLINE)
Întocmirea dosarelor pentru cererile anuale de plată pentru
măsura 141 (3 exemplare pe suport de hârtie şi CD)
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TARIFE
2% din valoarea
proiectului
400 lei/cursant
150 lei/cursant
5,00 lei/parcelă
digitizată
50,0 lei tranşa I
150,0 lei tranşa II,
III, IV şi V

Sumele încasate se constituie venituri ale bugetului Camerei Agricole Județene BistriţaNăsăud. Urmărirea încasării acestor venituri se realizează de compartimentele de
specialitate din cadrul instituției Camerei Agricole Județene Bistriţa-Năsăud.
Veniturile proprii obținute se încasează, se administrează, se utilizează şi se
contabilizează de către acestea potrivit dispoziţiilor legale.
Anexa nr. 6
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
TARIFE
percepute de către Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud –
Ansamblul Profesionist ”Dor Românesc” pe anul 2017
Nr.
1.
2.
3.

SERVICII SPECIFICE
Spectacole profesioniste de folclor comandate
Spectacole profesioniste de folclor comandate
Spectacole profesioniste de folclor comandate

TARIFE
1000 lei/60 min
1500 lei/90 min
2000 lei/120 min

Pentru spectacolele care se vor desfășura în afara județului Bistrița-Năsăud se vor
adăuga și cheltuielile aferente cazării și transportului ansamblului, iar tarifele se vor
negocia.
Sumele încasate se constituie venituri ale bugetului Centrul Județean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud. Urmărirea încasării acestor venituri se realizează de compartimentele de
specialitate din cadrul instituției Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Veniturile proprii obținute se încasează, se administrează, se utilizează şi se
contabilizează de către acestea potrivit dispoziţiilor legale.
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Anexa nr. 7
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 144 din 29.11.2016
TARIFE
percepute de către Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2017
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

SERVICII SPECIFICE

TARIFE

Tarif cercetare arheologică preventivă în vederea acordării
avizului de descărcare de sarcină arheologică

5-8% aplicat asupra
avizului total de
lucrări
200 lei

Tarif organizare ședinţe foto şi filmare în afara programului
de vizitare
Tarif utilizare spaţiu expoziţional
Tarif utilizare aparatură audio-video
Tarif pentru realizarea de copii executate după bunurile
culturale (carte, periodice, extrase)

25 lei/oră
100 lei/zi
30 lei/oră
5 lei/filă

Veniturile proprii ale Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud se încasează, se utilizează şi se
contabilizează de către acesta potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor de merit, burselor de excelenţă şi burselor de ajutor
social, de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, studenţilor, pentru anul
universitar 2016-2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/18031 din 28.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIC/18032 din 28.11.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2013 privind instituirea
şi acordarea unor burse de merit şi burse de ajutor social acordate de către Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul
Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 150/2016 pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2013
privind instituirea şi acordarea unor burse de merit şi burse de ajutor social acordate de
către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ
din judeţul Bistriţa-Năsăud;
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- prevederile art. 12 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- procesul-verbal nr.16670 din 08.11.2016 al Comisiei de cultură;
- procesul-verbal nr.17839 din 24.11.2016 al Comisiei de cultură;
- procesul-verbal nr.17996 din 28.11.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/18145/29.11.2016 al Comisiei economică;
- raportul nr. IBa/18147/29.11.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), pct. 1 şi 5, 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 acordă burse de merit, pentru anul universitar 2016-2017, următorilor
studenţi:
1. IACOB NAOMI - domiciliată în oraşul Năsăud, str. Avram Iancu, nr. 16B, ap. 2,
judeţul Bistriţa-Năsăud - studentă anul I - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Chimie şi Inginerie chimică, Specializarea Inginerie biochimică.
2. BODESCU VERONICA - domiciliată în municipiul Bistriţa, str. Gh. Dima, nr. 3, ap. 2,
judeţul Bistriţa-Năsăud - studentă anul I - Universitatea Groningen Olanda, Facultatea de
Matematică şi Ştiinţele Naturii, Specializarea Chimie.
(2) Cuantumul lunar al unei burse de merit, prevăzute la art. 1, pentru anul universitar
2016-2017, respectiv 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, este în sumă de 600 lei.
Art.2. (1) Pentru anul universitar 2016-2017 îşi menţin bursele de merit, următorii
studenţi:
1. TONIUC HOREA - domiciliat în municipiul Bistriţa, str. Vasile Alecsandri, nr. 5, sc. C, ap.
14, judeţul Bistriţa-Năsăud - student anul II - Universitatea din Southampton - Facultatea
de Inginerie Aerospațială;
2. NEŞTIUT MARIA - domiciliată în comuna Ilva Mică, str. Văleni, nr. 173, judeţul BistriţaNăsăud, studentă anul III - Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Drept;
3. TONIUC DANIEL - domiciliat în municipiul Bistriţa, str. Vasile Alecsandri, bl. 5, sc. C,
ap. 14, judeţul Bistriţa-Năsăud, student anul IV - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Facultatea de Automatică şi Calculatoare;
4. TOMOIAGĂ CIPRIAN IOAN - domiciliat în municipiul Bistriţa, str. Rodnei, nr. 7, judeţul
Bistriţa-Năsăud - masterand anul I - Universitatea Politehnică din Lausanne (EPFL) din
Elveţia;
5. VANCEA IOANA MIHAELA - domiciliată în municipiul Bistriţa, str. Mihai Eminescu, bl. 3,
sc. B, etaj VI, ap. 35, judeţul Bistriţa-Năsăud - masterand anul II - Universitatea “Babeş
Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Specializarea “Studii literare româneşti”;
6. SIMON ALEXANDRA CRISTINA - domiciliată în comuna Chiuza, satul Săsarm, nr. 72A,
judeţul Bistriţa-Năsăud - studentă anul VI - Universitatea de Medicină şi Farmacie ”IULIU
HAŢIEGANU” Cluj-Napoca - Facultatea de Medicină.
(2) Cuantumul lunar al unei burse de merit prevăzute la art. 2, pentru anul universitar
2016-2017, respectiv 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, este în sumă de 600 lei.
Art.3. (1) Se acordă burse de ajutor social, pentru anul universitar 2016-2017,
următorilor studenţi:
1. MEZOK IONELA-LUCICA - studentă anul I - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filozofie, rezidentă în Centrul pentru Protecţia Copilului Beclean.

20

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 10 IANUARIE 2017

2. MUREŞAN CĂLIN - student anul I - Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică ”I.L.Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Teatru, rezident în Centrul pentru
Protecţia Copilului Beclean.
(2) Cuantumul lunar al unei burse de ajutor social prevăzute la art. 3, pentru anul
universitar 2016-2017, respectiv 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, este în sumă de
600 lei.
Art.4. (1) Pentru anul universitar 2016-2017 îşi menţine bursa de ajutor social
domnişoara MOLDOVAN CRISTINA - studentă anul IV - Universitatea Tehnică din ClujNapoca, Facultatea Ingineria materialelor şi a mediului, rezidentă în Casa de Tip Familial
Teaca.
(2) Cuantumul lunar al unei burse de ajutor social prevăzute la art. 4, pentru anul
universitar 2016-2017, respectiv 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, este în sumă de
600 lei.
Art.5. (1) Pentru anul universitar 2016-2017 îşi menţine bursa de excelenţă domnul
Buhai Rareş-Darius - domiciliat în municipiul Bistriţa, str. Tiberiu Brediceanu, nr. 2, bl. 1,
sc. B, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud - student anul II - la Massachussetts Institute of
Tehnology, Statele Unite ale Americii, Specializarea Informatică.
(2) Cuantumul lunar al bursei de excelenţă prevăzută la art. 5, pentru anul universitar
2016-2017, respectiv 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, este în sumă de 1.000 lei.
Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi “pentru” şi 1 vot
“împotrivă”.
Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul Administraţie şi relaţii publice
cu:
- Persoanele nominalizate la art. 1-5;
- Direcţia economică;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud;
- Centrul pentru Protecţia Copilului Beclean;
- Casa de Tip Familial Teaca;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 145
Din 29.11.2016
Întocmit: C.G.A./C.A.A/MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind prelungirea detaşării doamnei Cotfas Liliana, începând cu data de
01.12.2016, în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, până
la data de 15.12.2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17087 din 15.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IA/IIC/17088 din 15.11.2016 al Direcţiei administraţie locală şi al
Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IX/15825 din 24.10.2016 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, transmisă
doamnei Cotfas Liliana;
- adresa nr. 2862 din 25.10.2016 a Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa
Persoanelor, privind acordul doamnei Cotfas Liliana, înregistrată la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud cu nr. II/15997 din 26.10.2016;
- adresa nr. IX/15886 din 26.10.2016 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, transmisă
Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date;
- avizul nr. 3752086 din 10.11.2016 al Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, înregistrat la Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud cu nr. II/16927 din 11.11.2016;
- prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. II/2151 din 24.01.2012 privind
prelungirea detaşării personalului pe o perioadă de 6 (şase) ani la serviciile comunitare de
evidenţa persoanelor;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 54/2016 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 68/2016 privind aprobarea
ocupării prin detaşare a funcţiei publice de conducere, director executiv al Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, de către doamna
Cotfas Liliana pe o perioadă de 6 luni;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 133/2016 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017;
- prevederile art. 24^1, alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor;
- prevederile art. unic din Legea nr. 281/2011 pentru prelungirea perioadei prevăzute la
alin. (2^2) al art. 24^1 din Ordonanţa Guvernului României nr. 84/2001 privind
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înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor;
- prevederile art. 9, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 2104/2004 pentru
aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din
aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi material;
- prevederile art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/18146/29.11.2016 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. e), 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. Începând cu data de 01.12.2016, se aprobă prelungirea detaşării doamnei
Cotfas Liliana, în funcţia publică de conducere, director executiv al Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, până la data de
15.12.2017.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi “pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Serviciul Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
-Compartimentul audit public intern;
-Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud;
-Doamna Cotfas Liliana;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 146
Din 29.11.2016
C.G./C.A./MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind însușirea documentației cadastrale necesară înscrierii în evidenţele de
cadastru şi carte funciară a imobilului proprietate publică a județului BistrițaNăsăud, situat în municipiul Bistrița,
str. G-ral Grigore Bălan nr.43
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 29.11.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17445/21.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/17448/21.11.2016 al Direcţiei economice și al Direcției
administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 858, art. 885, alin. (1), alin.(4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 23, art. 24, alin. (1) și alin. (2), art. 28, alin. (1), alin. (4), alin. (5) din
Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 12, alin. (1), alin. (2), art. 22, art. 23, lit. a), art. 30, art. 78, art. 79, art.
84, alin. (4), art. 155, alin. (1) 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;
- prevederile Anexei nr. 12 la Hotărârea de Guvern a României nr. 867/16.08.2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului
Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene
respective, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Anexei nr. 1 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului
Bistrița-Năsăud” (poz. 28 și poz. 29 Secțiunea II ”Bunuri imobile”) la Hotărârea de Guvern
a României nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud,
precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1, pct. 1 din Legea nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean
şi local;
- Documentaţia cadastrală de primă înscriere, întocmită de domnul expert tehnic judiciar
Viorel.T.Pop,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
sub
nr.II/13630/16.09.2016;
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- Procesul verbal nr. IICa/17442/18.11.2016 privind inventarierea imobilului ”Spitalul
Județean de Urgență Bistrița”, situat în municipiul Bistrița, str. G-ral Grigore Bălan nr.43,
aflat în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, întocmit de Comisia pentru
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aparţinând
patrimoniului judeţului Bistriţa-Năsăud, bunurile din domeniul public şi privat al judeţului
Bistriţa-Năsăud, bunurile din patrimoniul statului date în administrare, închiriate,
concesionate potrivit legii Consiliului Judeţean, precum și cele date în administrare,
concesionate sau închiriate potrivit legii de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud/Judeţul
Bistriţa-Năsăud, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 362/2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 17/10.02.2005 privind darea
în administrare a unor bunuri din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud;
- Decizia Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Bistrița nr.
7422/05.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița Năsăud sub nr.
II/14679/05.10.2016;
- raportul nr. IBa/18145 din 29.11.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/18146 din 29.11.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/18148 din 29.11.2016 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se atestă apartenența la domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a
imobilului ”Spitalul Județean de Urgență Bistrița”, situat în municipiul Bistrița, str. G-ral
Grigore Bălan nr. 43, compus din construcții și teren aferent în suprafață totală de 21832
mp., în baza Hotărârii de Guvern a României nr. 867/16.08.2002 privind trecerea unor
imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern a României nr. 905/2002
privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului,
orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare,
a Legii nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
(2) Se însușește documentația cadastrală necesară înscrierii în evidenţele de cadastru
şi carte funciară a dreptului de proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud și a dreptului
de administrare al Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului identificat la
alin. (1), întocmită de domnul expert tehnic judiciar Viorel.T.Pop, prevăzută în Anexa nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă actualizarea înregistrărilor în evidențele financiar-contabile ale
județului Bistrița-Năsăud cu privire la bunurile care aparțin imobilului ”Spitalul Județean de
Urgență Bistrița”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr. 96/31.08.2009 privind aprobarea identificării cadastrale a
unui imobil din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 10 IANUARIE 2017

25

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcția economică;
-Spitalul Județean de Urgență Bistrița ;
-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 147
Din 29.11.2016
Întocmit: C.G.A/G.M/R.M/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 147/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17374/17.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIIb/17393/18.11.2016 al Arhitectului şef - Compartiment autoritatea
județeană de transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- cererea nr. 74 din 14.11.2016 a S.C. VANIROTRANS S.R.L. Şieuţ, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/17106/15.11.2016;
- cererea nr. 85 din 11.11.2016 a S.C. PARAGRAF SERVCOM S.R.L. Căianu Mic, înregistrată
la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/17343/17.11.2016;
- contractul nr. 51 din data de 27.10.2016 încheiat între S.C. VANIROTRANS S.R.L.,
operatorul de transport rutier şi S.C. Agro Invest Prod S.R.L.;
- contractul nr. 86 din data de 17.11.2016 încheiat între S.C. PARAGRAF SERVCOM S.R.L.,
operatorul de transport rutier şi doamna Moldovan Silvia;
- 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;
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- 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;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 154/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate speciale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/18146 din 29.11.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/18148 din 29.11.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 14, art. 97 și art.
115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. VANIROTRANS
S.R.L. cu sediul în sat Şieuţ, comuna Şieuţ, nr. 84C, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI
17004619, pentru următorul traseu:
-Satul Sîntioana, Comuna Mărişelu - Satul Podirei, Comuna Şieu Măgheruş, conform de
graficului de circulaţie prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Licenţa de traseu atribuită conform alin. (1) este valabilă de la data eliberării, până
la data de 27.10.2019, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. VANIROTRANS
S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. Agro Invest Prod 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. PARAGRAF SERVCOM S.R.L.
cu sediul în sat Căianu Mic, comuna Căianu Mic, str. Principală, nr. 339, judeţul BistriţaNăsăud, având CUI RO6248987, pentru următorul traseu:
- Satul Hăşmaşu Ciceului, Comuna Uriu - Oraşul Beclean, conform graficului de
circulaţie prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) sunt valabile de la data eliberării,
până la data de 16.06.2017, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. PARAGRAF
SERVCOM S.R.L., operatorul de transport rutier şi doamna Moldovan Silvia în calitate de
părinte copil, beneficiarul transportului.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
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:
- Arhitect Şef - Compartiment autoritatea judeţeană de transport;
- Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
- S.C. VANIROTRANS S.R.L. cu sediul în sat Şieuţ, comuna Şieuţ, nr. 84C, judeţul BistriţaNăsăud;
- S.C. PARAGRAF SERVCOM S.R.L. cu sediul în sat Căianu Mic, comuna Căianu Mic, str.
Principală, nr. 339, judeţul Bistriţa-Năsăud;
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- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 148
Din 29.11.2016
HD/SV/RM/1 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 148/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri necesare asigurării implementării proiectului
„Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și
curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” din cadrul Programului PA16/RO12
„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezența a 28 consilieri județeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17161 din 15.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. 17162 din 15.11.2016 al Direcţiei dezvoltare durabilă și relații externe
și Direcției economice;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 46 din 01.04.2014 privind aprobarea și
depunerea Proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații
interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”;
- Contractul de finanţare nr. PA16/RO12-LP6/18.12.2014 încheiat între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Bistrița - Năsăud şi Ministerul Culturii - Unitatea de
Management a Proiectului privind acordarea finanțării nerambursabile pentru
implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații
interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” din cadrul Programului PA16/RO12
„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014, înregistrat sub nr. IIIA/322/09.01.2015;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 2 din 14.01.2015 privind aprobarea
Contractului de finanţare nr. PA16/RO12-LP6/18.12.2014 încheiat între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Bistrița - Năsăud şi Ministerul Culturii - Unitatea de
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Management a Proiectului privind acordarea finanțării nerambursabile pentru
implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații
interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” din cadrul Programului PA16/RO12
„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 72 din 20.05.2016 privind suportarea
din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud a unor cheltuieli neeligibile pentru
obiectivul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și
curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”;
- Actul adițional nr. 1 din data de 04.04.2016 la Contractul de finanţare nr. PA16/RO12LP6/18.12.2014, înregistrat sub nr. IV/5332/07.04.2016;
- Actul adițional nr. 2 din data de 12.07.2016 la Contractul de finanţare nr. PA16/RO12LP6/18.12.2014, înregistrat sub nr. IV/10711/20.07.2016;
- Cererea de finanțare privind solicitarea finanțării unor activități suplimentare pentru
proiectul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții
Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”, înregistrată sub nr. IV b/10316 din 14.07.2016;
- Notificarea privind selectarea propunerii de activități suplimentare pentru finanțare nr.
3384 din 31.08.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IV/12837
din 01.09.2016;
- Actul adițional nr. 3 din data de 07.10.2016 la Contractul de finanţare nr. PA16/RO12LP6/18.12.2014, înregistrat sub nr. IV/15807 din 24.10.2016;
- prevederile art. 5, alin. (1,) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul
Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 20092014, semnat la 24 martie 2012 şi modificat la 18 octombrie 2012;
- Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European;
- Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic
European (SEE) 2009-2014, aprobat de Comitetul Mecanismului Financiar SEE în
conformitate cu Art. 8.8. din Protocolul 38B privind Mecanismul Financiar SEE în 13
ianuarie 2011 şi confirmat de Comitetul Permanent al statelor AELS în 18 ianuarie 2011;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 88/2012 privind implementarea
cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei
financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi
prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată prin
Legea nr. 246/2013;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind gestionarea financiară
a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic
European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
României nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și
Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
- Ordinul nr. 1120/2013, emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din
instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate
prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări;
- raportul nr. IBa/18145 din 29.11.2016 al Comisiei economice;
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În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), art. 91, alin. (1), lit. b) și lit. e), art. 97, alin.
(1) 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 prelungește perioada de implementare a proiectului „Concept de
amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean
Bistrița-Năsăud” până în data de 30.04.2017.
(2) Valoarea totală a proiectului se majorează cu suma de 571.985,45 lei, respectiv de
la suma de 6.250.379 lei la suma de 6.822.364,45 lei, reprezentând valoarea eligibilă
majorată a proiectului în sumă de 6.493.998 lei și cheltuielile neeligibile în sumă de
328.366,45 lei, conform bugetului, anexă la prezenta hotărâre din care face parte
integrantă.
(3) Se majorează bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 după cum
urmează:
a)la venituri se majorează cu suma de 322.049 lei la Capitolul 42.08.60 “Cofinanțare
publică acordată în cadrul mecanismului SEE”;
b)la cheltuieli se majorează cu suma de 322.049 lei la Capitolul 67.08.03.03. “Muzee”.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru ».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe şi Complexul Muzeal
Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Cabinet Președinte;
- Direcţia Economică;
- Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
- Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 149
Din 29.11.2016
O.C./R.M/4 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 149/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea premiilor studenților, elevilor și sportivilor din județul
Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite
în anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/17623 din 22.11.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul comun nr. IBb/17653 din 23.11.2016 al Direcției administrație locală și Direcției
economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adeverința eliberată de Universitatea Sorbona Paris, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr. IX/17532 din 21.11.2016;
-adresa nr. 9090 din 10.11.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/16869 din 10.11.2016;
-adresa nr. 1893 din 09.11.2016 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/16860 din 10.11.2016;
-adresa nr. 1648 din 09.11.2016 a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/16932 din 11.11.2016;
-prevederile Capitolului XII/Acordarea unor premii şi recompense financiare din
Anexa/Statutul Judeţului Bistriţa-Năsăud la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 143/2013 privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare şi prevederile Anexei nr.5/Regulament privind criteriile de acordare
a unor premii şi recompense financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud la
Statutul Judeţului Bistriţa-Năsăud;
-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;
-procesul verbal nr. IBb/17652 din 23.11.2016 al Comisiei de nominalizare și acordare a
premiilor și recompenselor financiare;
-raportul nr. IBa/18145 din 29.11.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/18146 din 29.11.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă acordarea premiilor, în sumă de 79.760 lei, studenților, elevilor și
sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2016,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Suma prevăzută la alin. (1), va fi suportată din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bistrița-Năsăud de la cap. 67.02 ”Cultură, recreere și religie” subcapitol 67.02.50
”Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art. 59.22 ”Acțiuni cu caracter
științific și social cultural”.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția administrație locală, Direcţia economică și Compartiment cabinet președinte din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
-Direcția administrație locală;
-Direcţia economică;
-Compartiment cabinet președinte;
-Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud;
-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud;
-Clubul Sportiv Municipal Bistriţa;
-Doamna Andreea-Iulia Grad, cu domiciliul în sat Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei, Str.
Iliuța, nr. 17, judeţul Bistrița-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 150
Din 29.11.2016
AJ/LP/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 150/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud” domnului ADRIAN CRIȘAN
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/17230/16.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
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-raportul nr. IB/17234/16.11.2016 al Serviciului administrație și relații publice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-recomandarea întocmită de către un grup de jurnaliști, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud cu nr. IX/11942/16.08.2016;
-recomandarea întocmită de către domnul Filipaș Marian, antrenor, înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/16937/11.11.2016;
-adresa Federației Române de Tenis de masă, înregistrată la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr. IX/17112/15.11.2016;
-prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013
privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
-raportul nr. IBa/18147 din 29.11.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă în anul 2016, Titlul de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului BistriţaNăsăud” domnului ADRIAN CRIȘAN, în semn de recunoaştere a meritelor deosebite, a
rezultatelor de excepţie în domeniul sportului şi pentru promovarea imaginii judeţului
Bistriţa-Năsăud în țară şi în străinătate.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul administraţie şi relaţii publice şi Compartiment cabinet preşedinte din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
-Domnul Adrian Crișan, cu domiciliul în municipiul Bistrița, localitatea Unirea, Str. Emil
Rebreanu, nr. 347, judeţul Bistrița-Năsăud;
-Direcția administrație locală;
-Compartiment cabinet președinte;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA ORPEA
Nr. 151
Din 29.11.2016
A.J./R.M/5 exp.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea în anul 2016 a
Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului
Academician DUMITRU PROTASE
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/17241/16.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IB/17276/16.11.2016 al Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. 611 din 12.11.2016 a Societății Culturale Despărțământul Năsăud al Astrei,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/17104/15.11.2016;
-recomandarea întocmită de către domnul Dan Lucian Vaida, director al Muzeului
Grăniceresc Năsăudean, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
IX/17105/15.11.2016;
-recomandarea întocmită de către domnul Gavrilaș Alexandru, director al Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
IX/17229/16.11.2016;
-prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013
privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
-raportul nr. IBa/18147 din 29.11.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă în anul 2016, Titlul de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului BistriţaNăsăud” domnului Academician DUMITRU PROTASE, în semn de recunoaștere a meritelor
activității sale dedicate cercetării și educației, pentru valoroasele studii în domeniul istoriei
și arheologiei şi pentru promovarea imaginii județului Bistrița-Năsăud.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul administraţie şi relaţii publice şi Compartiment cabinet preşedinte din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administrație și relații
publice cu:
-Domnul Dumitru Protase, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 12,
ap. 9, judeţul Cluj;
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-Direcția administrație locală;
-Compartiment cabinet președinte;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA ORPEA
Nr. 152
Din 29.11.2016
A.J./R.M/5 exp.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud” doamnei ANDREEA-IULIA GRAD
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/17591/22.11.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IB/17594/22.11.2016 al Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. 9298 din 18.11.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/17501 din 21.11.2016;
-recomandarea întocmită de către domnul profesor Balea Ionel, director - Școala
Gimnazială nr. 1 Lunca Ilvei, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
IX/17529/21.11.2016;
-recomandarea întocmită de către doamna Macarie Doina, profesor - Colegiul Național
Andrei Mureșanu Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
IX/17530/21.11.2016;
-recomandarea întocmită de către doamna Iurisniti Cristina Ionela, profesor diriginte Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr. IX/17531/21.11.2016;
-adeverința eliberată de Universitatea Sorbona Paris, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr. IX/17532 din 21.11.2016;
-prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013
privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
-raportul nr. IBa/18147 din 29.11.2016 al Comisiei de cultură.
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În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă în anul 2016, Titlul de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului BistriţaNăsăud” doamnei ANDREEA-IULIA GRAD, în semn de recunoaştere a rezultatelor de
excepţie obținute în anii 2013 - 2016 la Universitatea Sorbona Paris, ca șefă de promoție şi
pentru promovarea imaginii judeţului Bistriţa-Năsăud în țară şi în străinătate.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul administraţie şi relaţii publice şi Compartiment cabinet preşedinte din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
-Doamna Andreea-Iulia Grad, cu domiciliul în sat Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei, Str.
Iliuța, nr. 17, judeţul Bistrița-Năsăud;
-Direcția administrație locală;
-Compartiment cabinet președinte;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA ORPEA
Nr. 153
Din 29.11.2016
A.J./R.M/5 exp.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud” domnului EMIL IUGAN
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/17622/22.11.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IB/17624/22.11.2016 al Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. 1259 din 08.11.2016 a Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/16715/08.11.2016;

36

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 10 IANUARIE 2017

-adresa nr. 143 din 08.11.2016 a Organizației Patronale UGIR – 1903 Filiala BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/16740/09.11.2016;
-adresa Asociației Forestierilor din România, înregistrată la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr. IX/17593 din 22.11.2016;
-prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013
privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
-raportul nr. IBa/18147 din 29.11.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă în anul 2016, Titlul de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului BistriţaNăsăud” domnului EMIL IUGAN, în semn de recunoaştere a meritelor sale deosebite în
promovarea şi dezvoltarea economică şi socială a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul administraţie şi relaţii publice şi Compartiment cabinet preşedinte din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații publice
cu:
-Domnul Emil Iugan, cu domiciliul în satul Șanț, comuna Șanț, nr. 218, judeţul BistrițaNăsăud;
-Direcția administrație locală;
-Compartiment cabinet președinte;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA ORPEA
Nr. 154
Din 29.11.2016
A.J./R.M/5 exp.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud” doamnei CLEOPATRA-DANA LORINȚIU
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Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/17799/24.11.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IB/17801/24.11.2016 al Direcției administrație locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. 1573 din 23.11.2016 a SC Casa de Presă și Editură Răsunetul SRL, înregistrată
la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/17708/23.11.2016;
-recomandarea întocmită de către domnul Gavril Țărmure, manager al Centrului Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
IX/17743/23.11.2016;
-adresa nr. 1119 din 24.11.2016 a Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/17795/24.11.2016;
-prevederile Regulamentului privind acordarea Titlului ”Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistriţa-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013
privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
-raportul nr. IBa/18147 din 29.11.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă în anul 2016, Titlul de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului BistriţaNăsăud” doamnei CLEOPATRA-DANA LORINȚIU, în semn de recunoaștere și apreciere
pentru impresionanta activitate în domeniul scrisului, atașamentul față de valorile culturale
românești și pentru promovarea imaginii județului Bistrița-Năsăud.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi «pentru».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul administraţie şi relaţii publice şi Compartiment cabinet preşedinte din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administrație și relații
publice cu:
-Doamna Cleopatra Lorințiu, cu domiciliul în municipiul București, Sector 6, Aleea Parva,
nr. 2, Bloc A20, sc. B, ap. 30;
-Direcția administrație locală;
-Compartiment cabinet președinte;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA ORPEA
Nr. 155
Din 29.11.2016
A.J./R.M/5 exp.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii unei cereri la Administraţia Naţională "Apele
Române" în vederea închirierii unui teren în suprafață de 30389 mp., situat în
satul Colibița, comuna Bistrița-Bîrgăului, pentru amenajarea ,,Centrului
Județean de Agrement Colibița”
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 29.11.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17679/23.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. V/17680/23.11.2016 al Direcţiei tehnice investiţii, lucrări publice şi al
Arhitectului șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr. 16395/21.11.2016 a Administraţiei Naţionale "Apele Române", înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. V/17671/23.11.2016;
- adresa nr. 12839/22.11.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.V/17626/22.11.2016;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările
ulerioare;
- prevederile extrasului de Carte funciară nr. 26826, comuna Bistrița Bîrgăului, nr.
cadastral 26826, imobilul teren extravilan, adresa Colibița, Acumulare Colibița, suprafața
3.246.452 mp., proprietatea Statului Român, drept de administrare Administrația Națională
Apele Române;
- prevederile art. 2, alin. (2) și Anexei nr. 3 din Ordinul nr. 1222/2008 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea
contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a contractului-cadru de închiriere
a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile
propuse spre închiriere şi durata închirierii;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor
bunuri, proprietate publică a statului aflate în administrarea Administrației Naționale Apele
Române;
- prevederile art. 40, art. 49, art. 62, art. 63, art. 80 și art. 81 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificările ulterioare;
- „Strategia de dezvoltare a judeţului Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2020”
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 174/2013, cu modificările
și completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/18145 din 29.11.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/18146 din 29.11.2016 al Comisiei de administrație;
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- raportul nr. IBa/18148 din 29.11.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), 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 depunerea unei cereri la Administraţia Naţională "Apele Române" în
vederea închirierii unui teren în suprafață de 30389 mp., situat în satul Colibița, comuna
Bistrița-Bîrgăului, pentru amenajarea „Centrului Județean de Agrement Colibița”
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice şi Arhitectul şef din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice;
- Arhitect șef;
- Direcția economică;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 157
Din 29.11.2016
H.V./S.C/R.M/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice: Studiu de prefezabilitate
„Construire de locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din
sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul BistrițaNăsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 29.11.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17830 din 24.11.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
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- raportul comun nr. IIIA/17833 din 24.11.2016 al Arhitectului Şef, Direcției Tehnice
investiții, lucrări publice și al Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- prevederile art. 44, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3, punctul f) 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. 20, alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 2
privind documentaţia tehnico-economică: Studiu de prefezabilitate „Construire ansamblu
de locuinţe colective mici P+2E+M destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri
specialiști în sănătate” pentru tineri specialişti din sănătate” situate pe str. Prundului 16D,
Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 128/2016 privind
transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 3300 mp., situat în
municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița,
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei ”Construirea de
locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.140/2016 pentru,
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 128/2016 privind
transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 3300 mp., situat în
municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, înscris în Cartea Funciară nr. 75577 Bistrița,
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei „Construirea de
locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2016 privind a cincea
rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor instituțiilor
publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, "Acţiuni generale economice şi
comerciale", Titlul XII Active nefinanciare, art. 71.01.30 „Alte active fixe”;
- Studiul de prefezabilitate elaborat de către S.C.”ARHICAN PROIECT” S.R.L. Cluj-Napoca,
pentru obiectivul „Construire de locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din
sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III 16905 din 10.11.2016;
- raportul nr. IBa/18145 din 29.11.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/18148 din 29.11.2016 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.1. Se aprobă studiul de prefezabilitate elaborat de către S.C.”ARHICAN PROIECT”
S.R.L. Cluj-Napoca, pentru obiectivul „Construire de locuinţe destinate închirierii pentru
tineri specialişti din sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul
Bistrița-Năsăud, cuprins în Anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Construire de
locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din sănătate” situate pe str. Prundului
16D, Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud, cuprinşi în Anexa nr. 2.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 10 IANUARIE 2017

41

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru”.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, investiții lucrări publice și Direcţia Economică din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Arhitect Șef;
- Direcţia Economică;
- Direcția Tehnică, investiții lucrări publice;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 158
Din 29.11.2016
S.D./R.M/5 ex

* Anexele la Hotărârea nr. 158/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul ” Instalare lift exterior” - sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în data de 29.11.2016 în şedinţă ordinară,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/17832 din 24.11.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IIIA/17834 din 24.11.2016 al Arhitectului Şef, Direcției Tehnice,
investiții, lucrări publice și al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- prevederile art. 44, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru 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 nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
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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. 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 3
din 23.11.2016 privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul ”Amenajare spațiu verde și instalare lift exterior” aferent Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, Anexa nr. 1 Cap.51.02 "Autorităţi executive",
Dotari independente;
- Documentația tehnico-economică elaborată de către S.C. MS ARCHITECTURE AND
DESIGN STUDIO S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, pentru obiectivul ”Instalare lift
exterior” - sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr. III/ 17667 din 23.11.2016;
- raportul nr. IBa/18145 din 29.11. 2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/18148 din 29.11.2016 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.1. Se aprobă documentația tehnico-economică elaborată de către, S.C. MS
ARCHITECTURE AND DESIGN STUDIO S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, pentru
obiectivul ”Instalare lift exterior” - sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cuprinsă în
Anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici aferenţi obiectivului, ”Instalare lift
exterior” - sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cuprinşi în Anexa nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, investiții, lucrări publice și Direcția economică din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
la:
- Arhitect Șef;
- Direcția Tehnică, investiții, lucrări publice;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 159
Din 29.11.2016
S.D./5 ex

* Anexele la Hotărârea nr. 159/2016 se pot consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a
arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă
verde obținută pe pajişti pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2016
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.II/17457 din 21.11.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.IIC/17458 din 21.11.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.2485 din 11.11.2016 a Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud cu nr. II/16950 din 11.11.2016;
- adresa nr.1759 din 11.11.2016 a Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/16959 din 11.11.2016;
- prevederile art. 84, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi compeltările ulterioare;
- prevederile art. 6ˆ1 din Hotărârea de Guvern a României nr.1064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
a României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/18145 din 29.11.2016 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a) şi d), 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 stabilesc preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a
arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde
obţinută pe pajişti, valabile pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi “pentru”.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud www.portalbn.ro şi 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.
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:

-

Direcţia economică;
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud;
Unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud;
Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 160
Din 29.11.2016
Întocmit: C.T.I./C.A.A./R.M/3 ex.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 160 din 29.11.2016
TABEL

privind preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită
potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă
verde obținută pe pajişti pentru anul 2017
Nr.
crt.
1
2
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumire produs
Cereale

Grâu
Orz
Porumb boabe

Cartofi
Fasole boabe
Legume
Varză
Ceapă
Morcovi
Fructe
Mere
Pere
Prune
Masa verde obţinută de pe pajişti

U.M.
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg
to

Preţ
lei/UM
0,85
0,90
0,85
1,20
7,00
0,90
1,50
1,50
0,55
1,50
0,70
32

Producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017 este de 8.000 kg/ha.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind a opta rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă de îndată în data de 07.12.2016,
în prezenţa a 26 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/18333/05.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/18335/05.12.2016 al Direcţiei economice, Direcției tehnice,
investiții, lucrări publice și al Direcției dezvoltare durabilă şi relații externe din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. VB/18259/05.12.2016 a Direcției tehnice, investiții, lucrări publice, Serviciului
administrare drumuri, lucrări publice;
- adresa nr. 39091/24.11.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/17934/28.11.2016;
- adresa nr. 4032/23.11.2016 a Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17725/23.11.2016;
- adresa nr. 2341/24.11.2016 a Centrului Județean de Resurse şi Asistență Educațională
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17860 din
24.11.2016;
- adresa nr. 4129/25.11.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17883/25.11.2016;
- adresa nr. 1661/24.11.2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17857 din 24.11.2016;
- adresa nr. 9837/25.11.2016 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/17909/25.11.2016;
- adresa nr. 1175/24.11.2016 a Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17902 din 25.11.2016;
- adresa nr. 1123/24.11.2016 a Bibliotecii Județene “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/18340 din 05.12.2016;
- adresa nr. 707353/23.11.2016 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița al
Județului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/17765/24.11.2016;
- adresa nr. 14631/22.11.2016 a Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17727/23.11.2016;
- adresa nr. 40214/07.12.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
II/18496/07.12.2016;
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- actul adiţional nr. 1 la Contractul nr. 7457/24.05.2016, încheiat între Direcţia de Sănătate
Publică Bistriţa-Năsăud şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru alocare prin transfer
din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, a sumelor
destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora;
- actul adiţional nr. 3/07.10.2016 la Contractul de finanţare nr. PA16RO12LP6/18.12.2015;
- adresa nr. BNG-STZ-6270/29.11.2016 a Administrației Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/18237/29.11.2016;
- contul de execuţie al bugetului local la data de 29.11.2016, emis de Trezoreria
Municipiului Bistrita, înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/18315/05.12.2016;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 47, art. 19, alin. (2), art. 49, alin. (4), (5) şi (7) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 23 din Legea nr. 69/2010 - Legea responsabilității fiscale, republicată;
- prevederile art. 18, alin. (5), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, republicată;
- prevederile art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 86/2016 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a estimărilor
pe anii 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/2016 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2016 privind prima
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și
bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 62/2016 privind a doua
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/2016 privind a treia
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/2016 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2016 privind a cincea
rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor instituțiilor
publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 137/2016 privind a șasea
rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a bugetelor instituțiilor
publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 142/2016 privind a șaptea
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
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bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 149/2016 privind stabilirea
unor măsuri necesare asigurării implementării proiectului ”Concept de amenajare,
funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean BistrițaNăsăud” din cadrul Programului PA16/RO12 ”Conservarea și revitalizarea patrimoniului
cultural și natural” finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 69 din
20.04.2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială” şi a
Capitolului 65.02 „Învățământ”;
- prevederile Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 116 din
17.06.2016 privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol
bugetar pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituțiilor publice subordonate;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 98 şi art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea cu suma de 12.675 mii lei a veniturilor bugetului Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, după cum urmează:
a) cu suma de 1.215 mii lei, se majorează cod venit 04.02.04 “Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”;
b) cu suma de 3.442 mii lei, se majorează cod venit 11.02.01 “Sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”;
c) cu suma de 4.949 mii lei, se majorează cod venit 11.02.06 “Sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”;
d) cu suma de 17 mii lei, se majorează cod venit 31.02.03 „Alte venituri din dobânzi”;
e) cu suma de 420 mii lei, se diminuează cod venit 42.02.16.03 „Subvenţii de la
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”;
f) cu suma de 420 mii lei, se majorează cod venit 42.02.16.01 „Subvenţii de la bugetul
de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de
comunicaţii în urgenţă în sănătate”;
g) cu suma de 3.052 mii lei, se majorează cod venit 42.02.21 „Finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap”.
Art.2. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud, pe
anul 2016, cu suma de 12.675 mii lei.
(2) Se majorează cu suma de 100 mii lei creditele bugetare la capitolul 61.02.05
„Protecţie civilă și protecția contra incendiilor” pentru Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Bistrița al Județului Bistrița-Năsăud, Titlul II „Bunuri şi servicii”.
(3) Se majorează cu suma de 642 mii lei creditele bugetare la capitolul 65.02
„Invățământ”, paragraful 65.02.07.04 „Ȋnvățământ special”, Titlul I „Cheltuieli de
personal”, astfel:
a) cu suma de 323 mii lei se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Județean de
Resurse şi Asistență Educațională Bistrița-Năsăud;
b) cu suma de 137 mii lei se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar de
Educație Incluzivă nr. 2 Bistrița;
c) cu suma de 170 mii lei se rectifică bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar de
Educație Incluzivă Beclean;
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d) cu suma de 12 mii lei se rectifică bugetul de cheltuieli al Liceului Tehnologic Special
„Sfânta Maria” Bistrița.
(4) Se majorează cu suma de 81 mii lei creditele bugetare la capitolul 65.02.50 „Alte
cheltuieli în domeniul învățământului”;
(5) Se majorează cu suma de 500 mii lei creditele bugetare la capitolul 66.02.06.01
„Spitale generale”, Titlul VI, „Transferuri între unități ale administrației publice”, astfel:
a) 300 mii lei pentru secţiunea de funcţionare, alin. 51.01.46 „Transferuri din bugetele
locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății”;
b) 200 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, alin.51.02.28 „Transferuri din bugetele
locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”.
(6) Suma prevăzută la alin. (5) se constituie ca sursă de venit pentru capitolul
66.10.06.01 „Spitale generale”.
(7) Se diminuează cu suma de 420 mii lei creditele bugetare la capitolul 66.02.06.01
„Spitale generale” Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice” alin.
51.02.24 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor
investiţii in sănatate” şi se majorează cu aceeaşi sumă secțiunea de dezvoltare, alin.
51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate”.
(8) Se majorează cu suma de 250 mii lei creditele bugetare la capitolul 67.02 “Cultură,
recreere şi religie”, paragraful 67.02.03.30 “Alte servicii culturale”, titlul VI, „Transferuri
între unități ale administrației publice”, din care: 80 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare
şi 170 mii lei pentru secţiunea de funcţionare, sumă care se constituie ca sursă de venit
pentru capitolul 67.10.03.30 “Alte servicii culturale”.
(9) Se majorează cu suma de 50 mii lei creditele bugetare la capitolul 67.02 “Cultură,
recreere şi religie”, paragraful 67.02.03.02 “Biblioteci publice” Titlul II “Bunuri și servicii”
sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Bibilotecii Județene ”George Coșbuc”
Bistrița-Năsăud.
(10) Se majorează cu suma de 5.771 mii lei creditele bugetare la capitolul 68.02
„Asigurări şi asistență socială”, din care 1.621 mii lei pentru susținerea sistemului de
protecție a copilului, 1.098 mii lei pentru susținerea centrelor de asistență socială a
persoanelor cu handicap şi 3.052 mii lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap, sumă cu care se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de
Asistență Socială şi Protecția Copilului Bistrița Năsăud.
(11) Se majorează cu suma de 5.281 mii lei creditele bugetare la capitolul 84.02.03.01
„Drumuri şi poduri”, din care 256 mii lei, la secțiunea de funcționare şi 5.025 mii lei la
secțiunea de dezvoltare.
Art.3. Se aprobă rectificarea cu suma de 2.751 mii lei a veniturilor bugetului
instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2016, după cum urmează:
a) cu suma de 2.000 mii lei, se majorează cod venit 33.10.21 “Venituri din contractele
încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate publică”;
b) cu suma de 1 mii lei, se majorează cod venit 37.10.10 “Donații și sponsorizări”;
c) cu suma de 300 mii lei, se majorează cod venit 43.10.10 “Subvenții din bugetele
locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății”;
d) cu suma de 420 mii lei, se diminuează cod venit 42.10.16.03 „Sume de la bugetul
de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”.
e) cu suma de 200 mii lei, se majorează cod venit 43.10.14 “Subvenții din bugetele
locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății”;
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f) cu suma de 420 mii lei, se majorează cod venit 43.10.16.01 “Sume din bugetul de
stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de
comunicații în urgență în sănătate”;
g) cu suma de 170 mii lei, se majorează cod venit 43.10.09 “Subvenții pentru instituții
publice”;
h) cu suma de 80 mii lei, se majorează cod venit 43.10.19 “Subvenții pentru instituțiile
publice destinate secțiunii de dezvoltare”.
Art.4. (1) Se aprobă rectificarea cu suma de 2.751 mii lei a cheltuielilor bugetului
instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2016.
(2) Cu suma de 2.501 mii lei se majorează creditele bugetare la capitolul 66.10.06.01
„Spitale generale”.
(3) Cu sumele prevăzute la art. 3, lit. a)-f) și alin. (2) se rectifică bugetul de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Bistrița.
(4) Cu suma de 250 mii lei se majorează creditele bugetare la capitolul 67.10.03.30
“Alte servicii culturale”.
(5) Cu sumele prevăzute la art. 3, lit. g)-h) și alin. (4) se rectifică bugetul de venituri şi
cheltuieli al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile cu suma de
323 mii lei, după cum urmează:
a) la venituri, se majorează cu suma de 323 mii lei, cod venit 42.08.60 “Cofinanțare
publică acordată în cadrul mecanismului SEE”;
b) la cheltuieli, cu suma de 323 mii lei, se majorează capitolul 67.08.03.03. “Muzee”.
Art.6. Se aprobă efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul bugetului propriu şi
al unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.
137/2016, privind Programul de investiţii al județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi se
înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.8. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.
137/2016 privind Programul de lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri
judeţene pe anul 2016 şi se înlocuieşte Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.9. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi “pentru”.
Art.11. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia dezvoltare durabilă şi relații externe;
- Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
- Arhitectul şef;
- Biroul achiziţii publice, contracte;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa- Năsăud;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistrița-Năsăud;
- Spitalul Județean de Urgență Bistriţa;
- Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Bistrița;
- Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița;
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- Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 161
Din 07.12.2016
C.T.I./B.D./F.A./MN/5 exp.

* Anexele la Hotărârea nr. 161/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă de îndată în data de 07.12.2016,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/18397/06.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr.II/18399/06.12.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa - Năsăud;
-prevederile art. 32, 33, 37 şi 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 86/2016 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
-adresa nr.BNG-STZ-6270/29.11.2016 a Administrației Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/18237/29.11.2016;
- adresa nr. IIA/17775/24.11.2016 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 2016 precum şi adresele de răspuns transmise de către unităţile administrativteritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la necesarul de sume pentru echilibrarea
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bugetelor locale pentru anul 2016, înregistrate la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr. II/18332/05.11.2016 Comuna Milaş, II/18297/05.12.2016 Comuna Rebrişoara,
II/18312/05.12.2016 Primăria Oraşului Sângeorz Băi, II/18308/05.12.2016 Comuna
Coşbuc, II/17990/28.11.2016 Comuna Cetate, II/17985/28.11.2016 Comuna Bistrița
Bârgăului, II/17977/28.11.2016 Comuna Telciu, II/17942/28.11.2016 Comuna Matei,
II/18339/05.12.2016 Comuna Nimigea, II/18309/05.12.2016 Comuna Prundu Bârgăului,
II/18373/05.12.2016
Comuna
Șanț,
II/18301/05.12.2016
Comuna
Chiochiş,
II/18310/05.12.2016 Comuna Leşu, II/18304/05.12.2016 Comuna Șieu Odorhei,
II/18076/28.11.2016 Primăria Oraşului Beclean, II/18005/28.11.2016 Comuna Monor,
II/18002/28.11.2016 Comuna Feldru, II/17995/28.11.2016 Comuna Silivaşu de Câmpie,
II/17993/28.11.2016 Comuna Măgura Ilvei, II/17992/28.11.2016 Comuna Teaca,
II/17991/28.11.2016 Comuna Budacu de Jos, II/17988/28.11.2016 Comuna Lunca Ilvei,
II/17987/28.11.2016 Comuna Ciceu Mihăieşti, II/17986/28.11.2016 Comuna Poiana Ilvei,
II/17983/28.11.2016
Comuna
Șieuț,
II/17981/28.11.2016
Comuna
Urmeniş,
II/17979/28.11.2016 Comuna Ilva Mare, II/17978/28.11.2016 Comuna Romuli,
II/17975/28.11.2016
Comuna
Zagra,
II/17973/28.11.2016
Comuna
Livezile,
II/17972/28.11.2016
Comuna
Budeşti,
II/17970/28.11.2016
Comuna
Rodna,
II/17969/28.11.2016
Comuna
Rebra,
II/17967/28.11.2016
Comuna
Salva,
II/17966/28/11.2016 Comuna Târlişua, II/17965/28.11.2016 Comuna Chiuza,
II/17964/28.11.2016 Comuna Nuşeni, II/17963/28.11.2016 Comuna Dumitra,
II/17962/28.11.2016 Comuna Spermezeu, II/17961/28.11.2016 Comuna Mărişelu,
II/17960/28.11.2016 Comuna Șintereag, II/17959/28.11.2016 Comuna Petru Rareş,
II/17956/28.11.2016
Comuna
Uriu,
II/17955/28.11.2016
Comuna
Maieru,
II/17954/28.11.2016 Comuna Ciceu Giurgeşti, II/17952/28.11.2016 Primăria Oraşului
Năsăud, II/17950/28.11.2016 Comuna Lechința, II/17949/28.11.2016 Comuna Tiha
Bârgăului, II/17948/28.11.2016 Comuna Parva, II/17946/28.11.2016 Comuna Șieu
Măgheruş, II/17945/28.11.2016 Comuna Josenii Bârgăului, II/17943/28.11.2016 Comuna
Galații Bistriței, II/17939/28.11.2016 Comuna Ilva Mică, II/17937/28.11.2016 Comuna
Dumitrița, II/17935/28.11.2016 Comuna Căianu Mic, II/17884/25.11.2016 Comuna Runcu
Salvei;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 98 şi art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din
sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, 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;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Consiliile locale din judeţul Bistriţa-Năsăud;
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-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 162
Din 07.12.2016
C.T.I./B.D/RM/5 ex

* Anexa la Hotărârea nr. 162/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
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 data de 14.12.2016 în şedinţă de îndată,
în prezenţa a 25 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. III/18897/13.12.2016 Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. VAb/18913/13.12.2016 al Direcției tehnice, investiţii, lucrări publice,
Direcţiei administraţie locală şi Direcţiei economice;
- adresa nr. 2894/12.12.2016 a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IX/18845/13.12.2016, prin care se comunică
Documentaţia 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;
- 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;
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- 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 Statutului „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale in judeţul Bistriţa-Năsăud”;
- raportul nr. IBa/18992 din 14.12.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/18993 din 14.12.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/18994 din 14.12.2016 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.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, prevăzută în Anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară privind Gestionarea
Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud să exercite, în numele și pe
seama Consiliului Județean Bistrița-Năsăud:
a) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și dare în
administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate
furnizării/prestării acestora – în cazul gestiunii delegate;
b) aprobarea Strategiei de contractare a Serviciului;
c) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul
contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acesta
– în cazul gestiunii delegate;
d) aprobarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini, a contractului de
furnizare/prestare a serviciului și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilități publice, pe baza regulamentelor cadru, a caietelor de sarcini și a contractelor de
frunizare/prestare ori a altor reglementări-cadru eleborate și aprobate de autoritățile de
reglementare competente.
Art.3. 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, pentru aprobarea Documentaţiei prevăzută la
art. 1 din prezenta hotărâre, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară privind Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 voturi “pentru” și 3
„abțineri”.
Art.5. 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.
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Art.6. 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. 163
Din 14.12.2016
BC/LB/RM/ 5 exp.

* Anexa la Hotărârea nr. 163/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi instituţiile subordonate
pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21.12.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/19144/15.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/19145/15.12.2016 al Direcţiei economice şi al Arhitectului şef din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IIIA/14801/07.10.2016 transmisă de Arhitectul-şef din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 1584/10.10.2016 transmisă de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud şi
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/14923/10.10.2016;
- prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), art.27, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (1), lit. h), art. 9, alin. (1), art. 454, lit. d) și lit. h), art. 473 - 474,
art. 476, art. 486, art. 487 și art. 494, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Titlului IX - Impozite şi taxe locale Capitolul V, Secțiunea 1, pct. 138 şi
Secțiunea 2, pct. 139-145 din Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 56, alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 69 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinței nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- prevederile Capitolului 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, Subcapitolul 4.1. Construcții şi instalații, Capitolul 5 - Alte cheltuieli, Subcapitolul 5.1.- Organizare de şantier,
pct. 5.1.1. - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 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. 22 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- procesul verbal nr. IBa/19117 din 15.12.2016 al Serviciului administraţie şi relaţii publice
din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/19538 din 20.12.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/19550 din 20.12.2016 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/19552 din 20.12.2016 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 49, art. 91, alin. (1), lit. b) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (5),
pct. 14, lit. c), 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 stabilesc taxele locale pentru eliberarea certificatelor, avizelor și
autorizațiilor, percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2017, conform
Anexei nr.1.
(2) Se stabilesc taxele locale percepute de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud pentru
anul 2017, conform Anexei nr.2.
Art.2. Nivelul taxelor locale stabilite la art. 1 se aplică începând cu data de 01 ianuarie
2017.
Art.3. Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi “pentru”.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică, prin
publicare în mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.
Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Arhitect-şef și Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Arhitect-şef;
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- Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 165
Din 21.12.2016
C.T.I/B.D.F./R.M/5 ex.

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.165 din 21.12.2016
I. Taxe locale pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și
autorizațiilor de construire/desfințare de către Consiliul Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2017
Nr.
crt.
1.

SPECIFICAȚIE
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

1.1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban

Suprafaţa
pentru care
se obţine
certificatul
de
urbanism

1.2.
2.
3.

4.
5.1.

Taxa – lei -

a) până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 şi 250 m2,
inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m ,
inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2,
inclusiv
f) peste 1.000 m2

6
7
9
12

14
14+0,01 lei/m2, pentru fiecare m2
care depășește 1.000 m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de Este egală cu 50% din taxa stabilită
urbanism pentru o zonă rurală
conform pct.1.1.
Taxa pentru prelungirea certificatului de Este egală cu 30% din cuantumul
urbanism
taxei pentru eliberarea certificatului
sau autorizaţiei iniţiale
Taxă pentru avizarea certificatului de
urbanism de către Comisia de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului sau de structura de
5
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Bistrița-Năsăud
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de Este egală cu 0,5% din valoarea
construire pentru o clădire rezidenţială sau autorizată
a
lucrărilor
de
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Nr.
crt.

SPECIFICAȚIE
clădire-anexă

5.2.

6.

57

Taxa – lei construcţii.*)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 1% din valoarea
construire pentru alte construcţii decât cele autorizată a lucrărilor de construcţie,
menţionate la pct.5.1.
inclusiv
valoarea
instalaţiilor
aferente. *)
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de Este egală cu 30% din cuantumul
construire
taxei pentru eliberarea certificatului
sau autorizaţiei iniţiale

7.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 0,1% din valoarea
desfiinţare, totală sau parţială, a unei impozabilă
stabilită
pentru
construcţii
determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părţii desfiinţate **)

8.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 0,1% asupra valorii
desfiinţare, totală sau parţială care nu sunt reale a construcţiilor sau amenajării
de natura clădirilor
supuse desfiinţării, declarată de
beneficiarul autorizaţiei, aplicabilă în
cazul oricăror construcţii şi amenajări
care nu sunt de natura clădirilor, ca
de exemplu: gard, construcţie fără
acoperiş
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
3 lei/mp
sau excavări necesare lucrărilor de cercetare taxa se stabileşte prin înmulţirea
şi prospectare a terenurilor în etapa numărului de metri pătraţi de teren
efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa
privind ridicările topografice, sondele de solului de foraje şi excavări cu o
gaze, petrol şi alte excavări se datorează de valoarea stabilită în lei/mp.
către titularii drepturilor de prospecţiune şi
explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare Este egală cu 3% din valoarea
pentru lucrările de organizare de şantier în autorizată a lucrărilor de organizare
vederea realizării unei construcţii, care nu de şantier ***)
sunt incluse în altă autorizaţie de construire
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 2% din valoarea
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau autorizată a lucrărilor de construcţie
rulote ori campinguri
Taxa pentru autorizarea amplasării de
5 lei/mp.
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii Pentru fiecare mp. de suprafaţă
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, ocupată de construcţie
firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile
publice
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
10 lei,
privind lucrările de racorduri şi branşamente
pentru fiecare racord
la reţele publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea certificatului de
5
nomenclatură stradală şi adresă

9.

10.

11.
12.

13.

14.
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Nr.
crt.
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SPECIFICAȚIE

Taxa – lei -

(În cazul în care prin cerere se indică numai
adresa, potrivit nomenclaturii stradale,
suprafaţa de teren la care se raportează
calculul taxei este suprafaţa întregii parcele,
iar în cazul în care printr-un plan topografic
sau de situaţie solicitantul individualizează o
anumită suprafaţă din parcelă, taxa se
aplică doar la aceasta).
Notă:
*) Pentru aplicarea taxelor locale prevăzute la pct. 5.1 şi 5.2 se au în vedere
următoarele:
a) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în cazul unei clădiri rezidenţiale, atât
persoanele fizice, cât şi persoanele juridice solicitante datorează o taxă, reprezentând
0,5% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în
conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
valoare care include instalaţiile aferente şi nu include T.V.A.
b) În cazul lucrărilor de construire a clădirilor rezidenţiale, proprietate a persoanelor
fizice, dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de
construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile art. 457 alin.
(2) din Codul fiscal, taxa se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii
impozabile, dacă valoarea declarată a lucrărilor de construcţie este mai mică decât
valoarea impozabilă stabilită în condiţiile art. 457 din Codul fiscal, pentru determinarea
taxei se are în vedere această din urmă valoare.
c) În situaţia în care se apreciază că valoarea declarată a lucrărilor este subevaluată în
raport cu alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al organului fiscal local din
raza de competenţă unde se realizează lucrările de construire, la sesizarea structurii de
specialitate, are obligaţia să efectueze cel puţin inspecţia fiscală parţială, în condiţiile
Codului de procedură fiscală, pentru verificarea concordanţei dintre valoarea reală a
lucrărilor declarate pentru regularizarea taxei şi înregistrările efectuate în evidenţa
contabilă. Noţiunea situaţia finală corespunde procesului-verbal de recepţie.
d) În cazul în care beneficiarul autorizaţiei de construire nu efectuează începerea
lucrărilor pentru care autorizaţia de construire s-a emis în termenul stabilit şi nu solicită
prelungirea acesteia, organul fiscal local are obligaţia de a restitui suma reprezentând taxă
pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
În acest scop, beneficiarul are obligaţia de a depune o cerere de restituire a taxei
pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în termen de 30 de zile de la data expirării
autorizaţiei de construire, la autoritatea publică locală competentă. Compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a constata
neînceperea lucrărilor în baza unui proces-verbal de constatare.
**) Pentru aplicarea taxei locale prevăzute la pct. 7 se are în vedere baza de calcul
pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora este prevăzută în Anexa nr. 4, Cap. B, art. 8, alin. (4), Capitolul 4 - Cheltuieli
pentru investiţia de bază, pct. 4.1 - Construcţii şi instalaţii, din Metodologia privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată
prin Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
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metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
***) Pentru aplicarea taxei locale prevăzute la pct. 11 se are în vedere valoarea
autorizată a lucrărilor de organizare a execuţiei lucrărilor (organizare de şantier) care va
avea ca bază de calcul prevederile Anexei nr. 4, Cap. B, art. 8, alin. (5), pct. 4.1 Construcţii şi instalaţii, Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 - Organizare de şantier,
pct. 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, din Metodologia
privind elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru 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
II. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - art. 476, alin. (1):
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve
de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art.
1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau
construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public
naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este
o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este
o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
III. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - art. 476, alin. (2):
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii
persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
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b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de
administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective;
e) avizarea certificatelor de urbanism de către Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului
și Urbanism în condiţiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepția Planului urbanistic de detaliu.
IV. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor următoarele:
1. Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de
intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv
a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a
lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare,
indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, este
scutită de taxa de autorizare, (scutire acordată conform Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările și modificările ulterioare –
art. 42, alin. (2).
2. Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de
intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv
a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a
lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare,
indiferent de proprietar, este scutită de la plata taxelor de autorizare, care reprezintă
exceptări de la prevederile alin. (1), potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
3. Scutirea de la plata taxei de autorizare nu se aplică, dacă în clădirile cu statut de
monument se desfăşoară activităţi comerciale,
4. Scutirile prevăzute la pct. 2 și 3 se acordă conform Ordinului nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii – art. 69, alin. 4.
Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 165 din 21.12.2016
TAXE LOCALE
percepute de către Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2017
1. Taxă de intrare la muzeele şi casele memoriale din judeţ:
- 2 lei/bilet pentru copii, elevi, studenţi şi pensionari;
- 4 lei/bilet pentru adulţi.
2. Taxă pentru fotografiere incintă şi expoziţii muzeu în valoare de 50 lei;
3. Taxă pentru filmare incintă şi expoziţie muzeu în valoare de 100 lei;
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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 21.12.2016
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/18847 din 13.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul comun nr. IAb/18852 din 13.12.2016 al Direcţiei administraţie locală şi al
Direcţiei economice;
-referatul nr. II/16618/07.11.2016 al Direcţiei economice, aprobat de Preşedintele
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-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
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. 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. 3/2016 privind aprobarea
modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016;
-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;
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-raportul nr. IBa/19538 din 20.12.2016 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/19551 din 20.12.2016 al Comisiei de administraţie.
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 poziţiilor nr. III.1.1/2, nr. III.1.2/1 şi nr. IV.2/7 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 27 voturi „pentru” şi intră în
vigoare începând cu data de 01.01.2017.
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:
-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.166
Din 21.12.2016
M.A/R.M/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 166/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea organigramei şi a statului general de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud aprobate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 55/2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2016, în
prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/19273 din 16.12.2016 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IA/IIC/19274 din 16.12.2016 al Direcţiei administraţie locală şi
Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud;
- Nota de fundamentare nr.27007/18.08.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu
nr.II/13063 din 06.09.2016;
- Avizul nr. 487/O.S.T./09.12.2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/19073 din
14.12.2016;
- adresa Colegiului Director nr. 41.427 din 16.12.2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.
II/19272 din 16.12.2016;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie
în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
- prevederile art. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1.434/2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 539/2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială,
precum şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului
României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8-10 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 41, alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
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de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 40, art. 41, art. 65, art. 67 şi art. 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile din Anexei I şi Anexei III din Legea nr. 284/2010, Lege-cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 25/2005 privind înfiinţarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2016 aprobare bugetului
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii
2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/2016 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 55/2016 privind aprobarea
organigramei şi a statului general de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 126/2015 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016;
- raportul nr. IBa/19538 din 20.12.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/19551 din 20.12.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/19550 din 20.12.2016 al Comisiei de cultură.
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (2), lit. c), art. 97 şi art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi, cu 73 posturi noi, faţă de
788 posturi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 55/2016,
respectiv 859 de posturi.
(2) Se aprobă desfiinţarea a 3 posturi ocupate de muncitor calificat – fochişti,
persoanele a căror posturi se vor desfiinţa, vor beneficia de măsuri compensatorii stabilite
prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.2. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului general de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, aprobate prin
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Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 55/2016, potrivit Anexelor nr. 1, nr. 1.6,
nr. 1.9, nr. 1.10 şi nr. 2, nr. 2.1, nr. 2.3, nr. 2.4, nr. 2.6, nr. 2.8, nr. 2.9, nr. 2.10, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexele menţionate la alin. (1) înlocuiesc Anexele la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 55/2016.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2017.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează
Direcţia economică şi directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi “pentru”.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud;
-Compartimentul audit public intern;
-Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 167
Din 21.12.2016
C.G.A./C.A.A./R.M/ex.5

* Anexele la Hotărârea nr. 167/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean
de Urgenţă Bistriţa, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr. 59/2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/19182/15.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;

66

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 10 IANUARIE 2017

- raportul comun nr. IA/IIC/19183/15.12.2016 al Direcţiei administraţie locală şi al Direcţiei
economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- avizul nr. XI/A/72345/VVV/6989 din 14.12.2016 al Ministerului Sănătăţii, înregistrat la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. IX/19177/15.12.2016;
- adresa nr. 8747 din 24.10.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/15984/26.10.2016;
- adresa nr. 9113 din 03.11.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/16529/04.11.2016;
- adresa nr. 10565 din 14.12.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/19057/14.12.2016;
- prevederile art. 172, alin. (7) şi art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 lit. d) din Hotărârea de Guvern a României nr. 56/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
României nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate
de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 490/2010 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor
privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale și ale Ordinului MS nr.
607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie
sanguină din unităţile sanitare;
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor
de personal pentru asistenţă medicală spitalicească precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor
de personal;
- prevederile art. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2013 pentru
aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din
unităţile sanitare;
- prevederile Anexei nr. 22 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 834/2011 privind aprobarea
Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea
nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi
funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază;
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de
management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din
reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 59/2016 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pentru anul
2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a estimărilor
pe anii 2017-2019;
- prevederile art. 6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/2016 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2016, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 83/2009 privind aprobarea
susţinerii implementării Proiectului ”Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului
Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud”;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 78/2013 privind modificarea
şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 83/2009 privind aprobarea
susţinerii implementării Proiectului ”Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului
Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud”;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 136/2010
privind preluarea de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a managementului asistenţei
medicale furnizate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
- raportul nr. IBa/19538/20.12.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/19550/20.12.2016 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/19551/20.12.2016 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a) şi lit. d), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit.
a), pct. 3, 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. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bistriţa pentru anul 2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr. 59/2016, conform Anexelor nr. 1, nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 1.3, nr.
1.4, nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexele nr. 1, nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 1.3, nr. 1.4, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr. 59/2016 se înlocuiesc cu anexele aprobate la alin. (1).
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 27.12.2016.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ”pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică şi managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
-Compartimentul audit public intern;
-Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 168
Din 21.12.2016
C.G./B.S./M.N./5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 168/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind trecerea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sîngeorz-Băi,
str.Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud din domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Sîngeorz-Băi
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/19207/15.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/19209/15.12.2016 al Direcţiei economice și al Direcției
administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art. 3, alin. (3) şi art. 9, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, alin. (1) şi (2), art. 5, art. 6, art. 23, alin. (5), art. 36 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevderile art. 861, alin. (1), art. 863, lit. f), art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- poz. 700 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 Hotărârii de Guvern a României nr. 737/2014 privind transmiterea imobilului
Vila nr. 1, situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str. Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud,
aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din domeniul public al statului în
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 119/2014 pentru
completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din
19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2014 privind darea în
administrarea Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a imobilului Vila nr. 1,
situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str. Trandafirilor nr. 13A, aflat în domeniul public al judeţului
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al oraşului Sîngeorz-Băi, nr. 64/07.10.2016 privind
solicitarea, către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, de trecere a imobilului Vila nr. 1,
situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str.Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud din domeniul
public al judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Sîngeorz-Băi;
- adresa Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud nr. 1554/22.11.2016,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/19195 din 15.12.2016;
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- avizul favorabil al Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud nr. 132/M/2016,
înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/19197/15.12.2016;
- adresa nr. IX/15658/21.10.2016 prin care s-a cerut acordul Ministerului Culturii privind
solicitarea Consiliului Local al orașului Sîngeorz-Băi;
- Obligaţia nr. 664/10.10.2014 privind folosinţa monumentului istoric Vila 1 situat în
Sîngeorz-Băi, str. Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- extrasul de Carte Funciară nr. 27518 Sîngeorz-Băi, emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub
nr. II/17281/16.11.2016;
- adresa nr. 1159/17.11.2016 a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/17439/18.11.2016.
- raportul nr. IBa/19538/20.12.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/19550/20.12.2016 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/19551/20.12.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. Iba/19552/20.12.2016 al comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 98 şi art. 115, alin. (1), lit. c),
art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Centrului Județean
de Cultură Bistrița-Năsăud asupra imobilului ”Vila nr. 1”, situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str.
Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr. 27518 oraş
Sîngeorz-Băi.
(2) Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate.
Art.2. (1) Se aprobă trecerea imobilului ”Vila nr. 1”, situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str.
Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, bun de interes public județean, înscris în
Cartea Funciară nr. 27518 oraş Sîngeorz-Băi, având datele de identificare prevăzute în
Anexa nr. 1, din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului
Sîngeorz-Băi, în vederea redării funcţionalităţii şi transformării acestuia în ”Centru de
rezidenţă pentru creatorii de artă contemporană, artă tradiţională şi meşteşuguri”.
(2) Imobilul identificat potrivit alin. (1) se declară din bun de interes public județean,
în bun de interes public local.
(3) Odată cu trasmiterea imobilului prevăzut la alin. (1), se predau documentațiile
aferente Proiectului ”Reabilitare Vila 1 Sîngeorz-Băi - Centru de rezidenţă pentru creatorii
de artă contemporană, artă tradiţională şi meşteşuguri”, întocmite de S Punct ART srl-d
Bistrița, respectiv de S.C. Inco Proiect SRL Bistrița, prevăzute în Anexa nr. 2.
(4) Imobilul ”Vila nr. 1” este clasat ca monument istoric de grupa ״B″, cod LMI BN-IIm-B-21093, noul proprietar având obligaţia protejării acestuia în condiţiile legii.
(5) Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate.
Art.3. Se abrogă poziția nr. 47 din Anexa nr. 2 ”Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Bistrița-Năsăud” la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre constituie titlu necesar pentru radierea dreptului de
proprietate publică al județului Bistrița-Năsăud din evidențele de cadastru și publicitate
imobiliară, asupra imobilului identificat potrivit art. 2.
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Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/2014 privind darea în administrarea Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str.
Trandafirilor nr. 13A, aflat în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică și Direcția administrație locală din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Primăria oraşului Sîngeorz-Băi;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 169
Din 21.12.2016
Întocmit: C.G.A./S.A.M./MN/6 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 169/2016 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2016,
în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/18793 din 12.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIB/18828 din 12.12.2016 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/27.01.2016 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a
estimărilor pe anii 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 26/24.02.2016 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/08.04.2016 privind prima
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016,
bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și
bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
69/20.04.2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială” şi a
Capitolului 65.02 „Învățământ”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 62/27.04.2016 privind a
doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe
anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/20.05.2016 privind a
treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
prevederile
Dispoziției
Președintelui
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.116/17.06.2016 privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi
capitol bugetar pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituţilor publice subordonate;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 96/27.07.2016 privind a
patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 120/29.09.2016 privind a
cincea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetelor
instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 137/26.10.2016 privind a
șasea rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a bugetelor
instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 142/17.11.2016 privind a
șaptea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2016 și a bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/07.12.2016 privind a
opta rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetului instituțiilor
publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
- prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/19538/20.12.2016 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/19550/20.12.2016 al Comisiei de cultură;
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- raportul nr. IBa/19551/20.12.2016 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. Iba/19552/20.12.2016 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 execuţia bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al
anului 2016 după cum urmează:
a) bugetul propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2016 pe
cele două secţiuni, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
b) bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul propriu al
judeţului pentru trimestrul IV al anului 2016 pe cele două secţiuni, conform Anexei nr. 3 şi
Anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
c) bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru trimestrul IV al anului 2016 pe
cele două secţiuni, conform Anexei nr. 5 şi Anexei nr. 6, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi «pentru».
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 170
Din 21.12.2016
A.S./M.R./MN/3 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 170/2016 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

