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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Hotărârea nr. 35 din 22.03.2017 privind privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020………
Hotărârea nr. 36 din 22.03.2017 privind acordarea Premiului de Excelenţă al judeţului
Bistriţa-Năsăud domnului Tiberiu Ușeriu în urma câștigării Maratonului 6633 Arctic Ultra ediția 2017……………………………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 37 din 28.03.2017 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, în calitate de partener, la finanţarea acţiunilor Centrului de Informare
Europe Direct Bistriţa de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, pe anul
2017…………………………………………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 38 din 28.03.2017 privind aprobarea Documentului strategic privind
creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, proprietatea judeţului Bistriţa-Năsăud….
Hotărârea nr. 39 din 28.03.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 64/2014 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu
pentru traseele din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse
regulate în judeţul Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport
rutier desemnaţi câştigători în cadrul şedinţei de atribuire electronică din data de
02.05.2014………………………………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 40 din 28.03.2017 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale……….
Hotărârea nr. 41 din 28.03.2017 privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe
anul 2016 a managementului de la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud…………………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 42 din 28.03.2017 privind achiziţionarea unui imobil-teren situat în
municipiul Bistriţa, str. Prundului, nr. 9, în suprafaţă de 524 mp…………………………………….
Hotărârea nr. 43 din 28.03.2017 privind solicitarea adresată Guvernului României de
transmitere a imobilului ”Palat Administrativ” proprietate publică a statului, situat în
municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, din administrarea
Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud, în
administrarea Judeţului Bistriţa-Năsăud……………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 44 din 28.03.2017 privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între
Județul Bistrița-Năsăud din România și Districtul Mecklenburgische-Seenplatte din
Republica Federală Germania………………………………………………………………………………………
Hotărârea nr. 45 din 28.03.2017 privind organizarea unor manifestări cu prilejul
aniversării a 25 de ani de la constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud………………….
Hotărârea nr. 46 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, pe anul 2017 și a estimărilor pentru
anii 2018-2020…………………………………………………………………………………………………………..
Hotărârea nr. 47 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017………………………….
Hotărârea nr. 48 din 12.04.2017 privind aprobarea Proiectului „ Modernizare DJ 172D:
Mureșenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița-Bîrgăului (DN 17) - (DN 17)
Josenii Bîrgăului - Lunca Ilvei - limită județ Suceava, județul Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3,
lot 4” - beneficiar Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Bistrița-Năsăud………………….
Hotărârea nr. 49 din 12.04.2017 privind aprobarea prețului de achiziționare a unui
imobil-teren situat în municipiul Bistrița, str. Prundului nr. 9, în suprafață de 524 mp……….
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud
pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
22.03.2017, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Raportul - expunere de motive nr. IX/4193/17.03.2017 a Președintelui Consiliului
Județean Bistriţa-Năsăud;
- Raportul comun nr. II/4197/17.03.2017 al Direcţiei economice, Direcţiei administraţie
locală, Direcţiei dezvoltare durabilă şi relaţii externe, Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări
publice, Arhitect şef din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- procesul verbal nr. 3489/04.03.2017 privind publicarea Proiectului bugetului local de
venituri și cheltuieli al judeţului Bistrița-Năsăud pe anul 2017, conform Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- procesul verbal nr. 4424/17.03.2017 al Serviciului buget, taxe și impozite, logistic;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. a), art. 5, alin. (1) din Legea nr. 6/2017 –
Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art. 19, alin. (1), art. 25, art. 26, art. 32, lit. b) și lit. c), art. 33, art. 36, art.
37, art. 39 şi art. 58, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 3 şi art. 4 din Hotărârea de Guvern a României nr. 414/1997
pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea centrelor militare judeţene,
municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
- prevederile art. 76 şi art. 77 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru
apărare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 73 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 32, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 13, alin. (4) şi (5) din Hotărârea de Guvern a României nr. 219/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind
rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public;
- prevederile Deciziei nr. 3/2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai
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persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor
educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în
învăţâmăntul preşcolar a sumelor destinate finanţării serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, a finănţării creşelor, acordarea suplimentului alimentar, a sumelor defalcate
din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţului, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri pe anul 2017
şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
sub nr. II/2794/22.02.2017;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/2017 privind repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea întocmirii proiectelor de buget pe
anul 2017, în baza Scrisorii cadru a Ministerului Finanţelor Publice privind contextul
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a
estimărilor pentru anii 2018-2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2015 privind aprobarea
Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a
Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 159/2016 privind aprobarea
indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ”Instalare lift exterior”
- sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 69/2016 privind aprobarea
Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții, revizuită, ediţia 2016 și a
Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți obiectivului „Reabilitarea şi Restaurarea Castelului
din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-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. 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” cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 73/2016 privind aprobarea
susţinerii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional
de dezvoltare locală pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 0+000-5+115,
Mureşenii Bîrgăului (DN17) - Colibiţa, (Lot 1, tronson 1)”, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 72/2016 privind suportarea
din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud a unor cheltuieli neeligibile pentru
obiectivul „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi
curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 127/2014 privind aprobarea
acordului pentru asigurarea sustenabilității organizaționale și funcționale a Proiectului cu
titlul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții
Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul
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Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Complexul Muzeal BistrițaNăsăud;
- adresa nr. 2779/28.02.2017 a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale -Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud cu nr. II/3400/02.03.2017 cu privire la comunicarea sumelor alocate din
Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2017;
- adresa nr. 442/22.02.2017 a S.C Aquabis S.A înregistrată la Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud cu nr. II/2861/22.02.2017;
- raportul nr. IBa/4371/21.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4372/21.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4373/21.03.2017 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/4374/21.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a) şi 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 Bugetul general al Județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017, conform
Anexei nr. 1 (*).
Art.2. (1) Se aprobă Bugetul local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2017
și estimările pe anii 2018-2020, conform Anexei nr. 2.
(2) Se aprobă utilizarea sumei de 5.456 mii lei din excedentul bugetului local, pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017.
Art.3. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, conform Anexei nr. 3.
Art.4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 și estimările
pe anii 2018-2020, conform Anexei nr. 4.
Art.5. (1) Se aprobă Programul de investiţii al județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017,
conform Anexei nr. 5.
(2) Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri
judeţene pe anul 2017, conform Anexei nr. 6.
Art.6. Se aprobă numărul maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în
unităţile de cult pe anul 2017, conform Anexei nr. 7.
Art.7. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ‘‘pentru’’.
Art.9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Administratorul public;
- Direcţia economică;
- Direcţia administraţie locală;
- Arhitect şef;
- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Compartiment audit public intern;
- Birou achiziţii publice, contracte;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
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- Instituțiile subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 35
Din 22.03.2017
C.T.I./B.D.F./P.G./MN/5 exp.

* Anexele la Hotărârea nr. 35/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea Premiului de Excelenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud domnului
Tiberiu Ușeriu în urma câștigării Maratonului „6633 Arctic Ultra” - ediția 2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
22.03.2017, în prezenţa a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4248 din 17.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. 4249 din 17.03.2017 al Direcției dezvoltare durabilă şi relații externe
și al Direcției economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013 privind aprobarea
Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor
pe anii 2018-2020;
- propunerea Comisiei de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IBa/4305 din 20.03.2017;
-raportul nr. IBa/4372/21.03.2017 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/4373/21.03.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 98 și art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se acordă Premiul de Excelenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud domnului
Tiberiu Ușeriu, pentru câștigarea Maratonului 6633 Arctic Ultra - ediția 2017 , în sumă
brută de 29.762 lei.
(2) Suma prevăzută la alin. (1), va fi suportată din bugetul propriu al județului BistrițaNăsăud pe anul 2017, la cap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
religiei, Titlul X Alte cheltuieli, art. 5922 – Acțiuni cu caracter stiințific 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
Direcţia economică, Direcția dezvoltare durabilă şi relații externe și Direcția administrație
locală – Serviciul administrație și relații publice din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administrație și relații
publice cu:
-Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
-Direcţia economică;
-Direcția administrație locală;
-Compartiment cabinet președinte;
-Domnul Tiberiu Ușeriu;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 36
Din 22.03.2017
BIP/TAM/MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate
de partener, la finanţarea acţiunilor Centrului de Informare Europe Direct
Bistriţa de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, pe anul
2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 29
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/3775/10.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IVa/3777/10.03.2017 al Direcţiei dezvoltare durabilă și relații externe
şi al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr. 24/16.01.2017 a Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, înregistrată
la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/762/17.01.2017;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 60/2012 privind aprobarea
Acordului de Parteneriat între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud şi Camera de Comerţ şi
Industrie Bistriţa-Năsăud în vederea implementării Planului de acțiuni al Centrului de
Informare Europe Direct Bistrița;
- Acordul de Parteneriat înregistrat sub nr. 7269/22.10.2012 la Consiliul Județean BistrițaNăsăud și sub nr. 1617/24.10.2012 la Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud,
încheiat între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud şi Camera de Comerţ şi Industrie BistriţaNăsăud în vederea implementării Planului de acțiuni al Centrului de Informare Europe
Direct Bistrița;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistriţa-Năsăudpe anul 2017 şi a estimărilor
pe anii 2018-2020;
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4900/28.03.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. a), art. 98 şi art. 115, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de
partener, la finanţarea acţiunilor Centrului de Informare Europe Direct Bistriţa de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, pe anul 2017, în sumă de 4.000 de Euro,
conform Planului de acțiuni al Centrului Europe Direct pe anul 2017, cuprins în Anexa care
face parte din prezenta hotărâre (*).
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Art.2. Suma prevăzută la art.1. este cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al
Județului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.
35/2017, la cap. 54.02.50 “Alte servicii publice generale”.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi pentru.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică şi Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia economică;
-Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe;
-Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 37
Din 28.03.2017
T.A.M./J.D./MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 37/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentului strategic privind creșterea eficienței
energetice a clădirilor publice, proprietatea județului Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017,
în prezența a 29 consilieri județeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4050 din 15.03.2017 a Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud;
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- raportul comun nr. 4052 din 15.03.2017 al Direcției dezvoltare durabilă și relații externe,
Direcției economice și Direcției tehnice, investiții, lucrări publice din cadrul Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud;
- Avizul Consiliului Tehnico - Economic (CTE) nr. 1/22.03.2017;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit. e) și i), art. 10, art. 11, art. 16, lit. c), art. 22 din Legea
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3288/27.12.2016
pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI și
POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B
– Clădiri Publice în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 174/19.12.2013 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind
constituirea Consiliului Tehnico - Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF)
al acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 327/11.11.2015 privind
constituirea Comitetului de Pilotaj pentru coordonarea şi monitorizarea activităţii de
elaborare şi implementare a proiectelor finanţate din fondurile structurale și de investiții
europene sau cofinanțate din fonduri guvernamentale ale Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. f), 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 Documentul strategic privind creșterea eficienței energetice a
clădirilor publice, proprietatea județului Bistrița-Năsăud, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcția tehnică, investiţii, lucrări publice și Direcţia dezvoltare durabilă și relații externe
din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
www.portalbn.ro.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie și relații publice
cu:
- Compartiment cabinet președinte;
- Secretarul județului;
- Administrator public;
- Arhitectul șef;
- Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
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- Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 38
Din 28.03.2017
B.P.I./MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 38/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 64/2014 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele din
Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate în
judeţul Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport
rutier desemnaţi câştigători în cadrul şedinţei de atribuire electronică din data
de 02.05.2014
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/3501/06.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIIb/3549/06.03.2017 al Arhitectului şef - Compartiment autoritatea
județeană de transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- propunerea Comisiei paritare, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud cu nr.
IIIb/2789/22.02.2017 privind atribuirea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu, în baza rezultatelor şedinţei de
atribuire electronică din data de 20.02.2017, comunicate de către Agenţia pentru Agenda
Digitală a României;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 151/2013 privind aprobarea
Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului judeţean de transportpublic de
persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019, în Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. g), art. 16, alin. (1) şi (3), art. 17, alin. (1), lit. p), art. 37,
alin. (10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- prevederile art. 4, lit. h), art. 15, art. 19 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;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 14, art. 97 și art.
115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 64/2014, la poziţiile 73 şi 77, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre (*).
Art.II. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele din Programul
judeţean de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Bistriţa-Năsăud
pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier desemnaţi câştigători în cadrul
şedinţei de atribuire electronică din data de 20.02.2017, menţionaţi la Art. I.
Art.III. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru”.
Art.IV. 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.V. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Arhitectul şef - Compartiment autoritatea judeţeană de transport;
-Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
-S.C. Transmixt S.A. cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, judeţul BistriţaNăsăud;
-S.C. Miluţu Bus S.R.L. cu sediul în localitatea Tîrlişua, nr. 75C, județul Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 39
Din 28.03.2017
HD/MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 39/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/3500/06.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIIb/3509/06.03.2017 al Arhitectului şef - Compartiment autoritatea
județeană de transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- cererea nr. 13/20.02.2017 depusă de S.C. GOLGOTA COM S.R.L., înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/2646 din 20.02.2017, prin care se solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale;
- cererea nr. 77/21.02.2017 depusă de S.C. TRANSMIXT S.A., înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/2752 din 21.02.2017, prin care se solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale;
- cererea nr. 65/27.02.2017 depusă de S.C. EXMITIANI S.R.L., înregistrată la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/2984 din 27.02.2017, prin care se solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale;
- cererea depusă de S.C. LACRIS TRANS S.R L., înregistrată la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr. III/3453 din 03.03.2017, prin care se solicită acordarea unei licenţe de
traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale;
- contractul nr. 2/01.01.2017 încheiat între S.C. GOLGOTA COM S.R.L., operatorul de
transport rutier, cu S.C. Spintex S.R.L., beneficiarul transportului;
- actul adiţional nr. 7 din 16.02.2017 la Contractul nr. 759/01.03.2012, încheiat între S.C.
TRANSMIXT S.A., operatorul de transport rutier, cu S.C. RAAL S.A., beneficiarul
transportului;
- contractul nr. 624/29.10.2008, încheiat între S.C. EXMITIANI S.R.L., operatorul de
transport rutier, cu S.C. Intex S.A., beneficiarul transportului;
- anexa nr. 5 din 01.02.2017 la Contractul nr. 85/02.03.2015 încheiat între S.C. LACRIS
TRANS S.R.L., operatorul de transport rutier, cu S.C. Italtextil Sărata S.R.L., beneficiarul
transportului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 154/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate speciale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 5 şi art. 17, alin. (1), lit. p) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
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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;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d) şi f), alin. (5), lit. a), pct. 14, art. 97 și
art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. GOLGOTA COM S.R.L. cu
sediul în Municipiul Bistriţa, str. Aleea Rotundă, nr. 2, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI
RO 6436972, pentru următoarele trasee:
-Municipiul Bistriţa – Satul Tureac, comuna Tiha Bîrgăului;
-Municipiul Bistriţa – Satul Mintiu, comuna Nimigea;
-Municipiul Bistriţa – Satul Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului;
-Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Feldru;
-Municipiul Bistriţa – Satul Budacu de Sus, comuna Dumitriţa;
-Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Ilva Mică;
-Municipiul Bistriţa – Satul Cepari, comuna Dumitra;
conform graficelor de circulație prevăzute în Anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre (*).
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) sunt valabile de la data eliberării,
până la data de 01.01.2020, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. GOLGOTA
COM S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. Spintex 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. TRANSMIXT S.A., cu sediul
în Municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO
570362, pentru următoarele trasee:
-Municipiul Bistriţa – Satul reşedinţă Prundu Bîrgăului;
-Satul Mureşenii Bîrgăului, comuna Tiha Bîrgăului – Satul reşedinţă Prundu Bîrgăului;
conform graficelor de circulație prevăzute în Anexele nr. 8-9, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) sunt valabile de la data eliberării,
până la data de 01.03.2018, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. TRANSMIXT
S.A., operatorul de transport rutier cu S.C. RAAL S.A., beneficiarul transportului.
Art.3. (1) Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. EXMITIANI S.R.L., cu sediul
în Rebrişoara, nr. 307, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO 12758182, pentru
următoarele trasee:
-Orașul Năsăud – Satul reşedinţă Feldru;
-Orașul Năsăud – Satul Dealul Ștefăniței, comuna Romuli;
-Orașul Năsăud – Satul Cociu, comuna Șintereag;
conform graficului de circulaţie prevăzut în Anexele nr. 10-12 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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(2) Licenţa de traseu atribuită conform alin. (1) va avea valabilitate 1 an, de la data
eliberării până la data de 28.03.2018, conform solicitării operatorului de transport rutier
S.C. EXMITIANI S.R.L.
Art.4. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. LACRIS TRANS S.R.L., cu
sediul în Feleac, nr. 108, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO 18026321, pentru
următorul traseu:
-Satul Apatiu, Comuna Chiochiş – Oraşul Beclean – Satul Coasta, comuna Şieu-Odorhei
– Localitatea componentă Sărata, Municipiul Bistriţa;
conform graficului de circulaţie prevăzut în Anexa nr. 13 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Licenţa de traseu atribuită conform alin. (1) va avea valabilitate până la data de
03.03.2018, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. LACRIS TRANS S.R.L.,
operatorul de transport rutier şi S.C. Italtextil Sărata S.R.L., beneficiarul transportului.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru”.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Arhitectul şef prin Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Arhitect Şef - Compartiment autoritatea judeţeană de transport;
-Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
-S.C. GOLGOTA COM S.R.L. cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Aleea Rotundă, nr. 2,
judeţul Bistriţa-Năsăud;
-S.C. TRANSMIXT S.A., cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, judeţul
Bistriţa-Năsăud;
-S.C. EXMITIANI S.R.L. cu sediul în Comuna Rebrişoara, str. Principală, nr. 307, judeţul
Bistriţa-Năsăud;
-S.C. LACRIS TRANS S.R.L., cu sediul în Feleac, nr. 108, judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 40
Din 28.03.2017
SV/MN/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 40/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2016 a
managementului de la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4289 din 20.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIC/4295 din 20.03.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 3848 din 13.03.2017 al Comisiei de evaluare privind rezultatul evaluării
anuale a managementului la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 3934 din 14.03.2017 al Comisiei de evaluare privind rezultatul evaluării
anuale a managementului la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 4064 din 15.03.2017 al Comisiei de evaluare privind rezultatul evaluării
anuale a managementului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud.
- prevederile art. 41 şi art. 42, alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 14, alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.25/2017 privind numirea
comisiilor de evaluare anuală a managementului la instituţiile de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4900/28.03.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 4, 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 rezultatul final al evaluării, pe anul 2016, a domnului GAVRILAŞVASILICHI GEORGE ALEXANDRU în calitate de manager la Complexul Muzeal BistriţaNăsăud, care a obţinut nota finală 9,73, conform raportului nr. 3848 din 13.03.2017 al
Comisiei de evaluare, constituit în Anexa nr. 1 (*).

16

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 4 / 25 APRILIE 2017

Art.2. Se aprobă rezultatul final al evaluării, pe anul 2016, a domnului ŢĂRMURE
GAVRILĂ în calitate de manager la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, care a
obţinut nota finală 9,63, conform raportului nr. 3934 din 14.03.2017 al Comisiei de
evaluare, constituit în Anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă rezultatul final al evaluării, pe anul 2016, a domnului PINTEA IOAN
în calitate de manager la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, care a
obţinut nota finală 9,86, conform raportului nr. 4064 din 15.03.2017 al Comisiei de
evaluare, constituit în Anexa nr. 3.
Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru”.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
domnul vicepreşedinte Vasile Puica şi managerii instituţiilor de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia economică;
-Domnul vicepreşedinte Vasile Puica;
-Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
-Domnul Gavrilaş-Vasilichi George Alexandru;
-Biblioteca Judeţeană «George Coşbuc» Bistriţa-Năsăud;
-Domnul Pintea Ioan;
-Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-Domnul Ţărmure Gavril;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 41
Din 28.03.2017
C.G.A./C.A.A./MN/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 41/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind achiziționarea unui imobil-teren situat în municipiul Bistrița, str.
Prundului nr. 9, în suprafață de 524 mp
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4291/20.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IICa/4378/21.03.2017 al Direcţiei economice, al Arhitectului șef 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. 209, art. 218, art. 557, alin. (1), art. 559, art. 859, alin. (2), art. 863, lit.
d), art. 876, alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (1) din Hotărârea de Guvern a României nr. 719/ 2016 pentru
aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu", cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 158/2016 privind aprobarea
documentației tehnico-economice: Studiu de prefezabilitate ”Construire de locuințe
destinate închirierii pentru tineri specialiști din sănătate” situate pe str. Prundului 16 D,
Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor
pe anii 2018-2020;
- adresa nr. 16877/10.11.2016 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, transmisă Agenției
Naționale pentru Locuințe;
- adresa înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/17887/25.11.2016
privind acordul și oferta de vânzarea a domnului Cătună Galeș Simion;
- Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator ANEVAR Ing. Cristian Ionescu,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/19198/15.12.2016;
- extrasul de Carte Funciară nr. 76608 Municipiul Bistrița, emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrița,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/4358/20.03.2017;
- Certificatul de urbanism nr. 551/17.03.2017 emis de Primăria municipiului Bistrița,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/4335/20.03.2017;
- Nota de fundamentare nr. IICa/3719/09.03.2017 a Direcției economice și a Arhitectului
şef;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
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În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 98, art. 115, alin. (1), lit. c), art.
123, alin. (1), teza a II-a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achiziționarea unui imobil-teren, situat în municipiul Bistrița, str.
Prundului nr. 9, în suprafață de 524 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 76608 Municipiul
Bistrița, identificat cu nr. cadastral: 76608, proprietate privată, în vederea dezvoltării
proiectelor de investiții privind ”Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii
specialişti din sănătate” și respectiv ”Construirea de locuințe de serviciu”.
Art.2. (1) Se constituie comisia de negociere în vederea achiziționării imobilului-teren,
identificat potrivit art. 1, în următoarea componență:
Preşedinte:
1.Domnul Ţintean Ioan – vicepreşedinte;
Membri:
2.Doamna Bugnar Daniela-Florina – şef serviciu;
3.Doamna Ceuca Gabriela-Adriana – şef serviciu;
4.Domnul Ceclan-Oprea Ciprian – consilier judeţean;
5.Domnul Lăcătuş Emil – consilier judeţean.
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de către:
1.Doamna Grăjdianu Marina – Consilier superior în cadrul Compartimentului
administrare patrimoniu;
2.Domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian – Consilier juridic principal în cadrul
Compartimentului juridic contencios.
Art.3. Atribuțiile comisiei numită la art. 2 alin. (1) sunt:
a) stabilește data la care va avea loc ședința de negociere și transmite către ofertanți
invitaţia de participare, prin secretariatul comisiei;
b) negociază preţul de achiziție cu ofertanții, urmărind să obțină cea mai avantajoasă
ofertă, având în vedere Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator ANEVAR Ing.
Cristian Ionescu, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.
II/19198/15.12.2016, precum și alte documente legale prezentate de proprietari;
c) stabilește preţul de achiziție al imobilului, care va fi supus aprobării consiliului județean.
Încheierea contractului de vânzare-cumpărare va avea loc în baza hotărârii consiliului
județean Bistrița-Năsăud de aprobare a prețului de achiziție.
Art.4. Atribuțiile secretariatului numit la art. 2 alin. (2) sunt:
a) asigură transmiterea către ofertanți a invitaţiei de participare la ședința de negociere;
b) întocmește procesul-verbal de negociere, care se semnează de către toţi membrii
comisiei, de secretariat, precum și de către ofertanți;
c) asigură comunicarea actelor încheiate de membrii comisiei cu ordonatorul principal de
credite și cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.5. Se împuterniceşte domnul Florin-Grigore Moldovan, în calitate de administrator
public al Județului Bistrița-Năsăud, să încheie, în numele şi pentru judeţul Bistriţa-Năsăud,
contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Art.6. Cheltuielile ce privesc plata prețului de achiziție, în echivalent lei, la cursul oficial
BNR din data semnării contractului de vânzare-cumpărare, precum și a taxelor notariale și
a celor percepute pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, aferente
cumpărării terenului prevăzut la art. 1, se suportă din bugetului local al județului BistrițaNăsăud pe anul 2017.
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Art.7. (1) Terenul achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se înscrie ca bun
imobil aparținând domeniului public al Județului Bistrița-Năsăud, la valoarea prevăzută în
contractul de vânzare-cumpărare.
(2) Direcția administrație locală va întreprinde demersurile legale în vederea atestării
apartenenței la domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a imobilului achiziționat.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi «pentru».
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică și Direcția administrație locală din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relaţii publice
cu:
- Persoanele desemnate la art. 2;
- Direcţia economică;
- Direcția administrație locală;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Arhitectul-șef al județului;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 42
Din 28.03.2017
Întocmit: C.G.A/G.M/MN/5 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind solicitarea adresată Guvernului României de transmitere a imobilului
“Palat Administrativ” proprietate publică a statului, situat în municipiul
Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, din administrarea
Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud,
în administrarea Judeţului Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.03.2017, în
prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/ 4457/ 21.03 .2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IAa/4460/21.03.2017 al Direcţiei economice și al Direcției
administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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- prevederile Hotărârii de Guvern a României nr. 706/1994 privind trecerea palatelor
administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern a României nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 861, art. 867-870 și art. 885, alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- extrasul de Carte Funciară nr. 72190 Municipiul Bistrița, emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrița,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. II/4140/16.03.2017;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), 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 solicită Guvernului României transmiterea imobilului “Palat Administrativ”
proprietate publică a statului, situat în municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1, județul
Bistrița-Năsăud, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului
Județul Bistrița-Năsăud, în administrarea Judeţului Bistriţa-Năsăud.
(2) Datele de identificare ale bunului imobil menționat la alin. (1) sunt prevăzute în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud va asigura folosinţa gratuită pe termen
nelimitat a spaţiilor deţinute în prezent de Instituţia Prefectului Judeţul Bistrița-Năsăud şi a
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației
publice, din imobilul prevăzut la art. 1, pentru funcţionarea în bune condiţii a acestora.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia administraţie locală şi Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie şi relaţii
publice cu:
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 43
Din 28.03.2017
B.L./MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 43/2017 se poate consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Bistrița-Năsăud
din România și Districtul Mecklenburgische-Seenplatte din Republica Federală
Germania
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4670/24.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVd/4668/24.03.2017 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi relaţii externe din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- avizul conform nr. H 2-2/51/23.03.2017 al Ministerului Afacerilor Externe, înregistrat la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/4665/24.03.2017;
- avizul de oportunitate nr. 29302/21.03.2017 al Ministerului Dezvoltării Regioanle,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrat la Consiliul Județean BistrițaNăsăud sub nr. IX/4416/21.03.2017;
- prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 11, alin. (3), art. 16 și art. 102, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 11, alin. (3), art. 16, art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit.
c), art. 98, art. 102, 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. Se aprobă încheierea Înțelegerii de cooperare între Județul Bistrița-Năsăud din
România și Districtul Mecklenburgische-Seenplatte din Republica Federală Germania,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Se aprobă semnarea de către Președintele Emil Radu Moldovan, în numele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a Înțelegerii de cooperare între județul BistrițaNăsăud din România și Districtul Mecklenburgische-Seenplatte din Republica Federală
Germania, în limba română și germană.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi «pentru».
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Direcţia dezvoltare
durabilă şi relaţii externe din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Compartiment cabinet preşedinte;
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Direcţia administraţie locală;
Direcţia economică;
Direcția dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
Consiliul Districtural Mecklenburgische-Seenplatte din Republica Federală Germania;
Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 44
Din 28.03.2017
A.A./MN/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 44/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind organizarea unor manifestări cu prilejul aniversării a 25 de ani de la
constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4769/27.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/4772/27.03.2017 al Compartimentului cabinet preşedinte, al
Direcţiei administraţie locală şi al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului
de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013 privind aprobarea
Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului Judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 20182020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2015 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4900/28.03.2017 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor 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 instituie ziua de 11 aprilie „Ziua constituirii Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud”.
Art.2. Se aprobă organizarea manifestărilor privind aniversarea a 25 de ani de la
constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, conform Programului manifestărilor care
se vor desfăşura în perioada 11-19 aprilie 2017, Anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre (*).
Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 180 mii lei din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud
aprobat pentru anul 2017, în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi «pentru».
Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Compartiment cabinet preşedinte şi Serviciul administraţie şi relaţii
publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud, Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia economică;
-Compartiment cabinet preşedinte;
-Direcţia administraţie locală;
-Serviciul administraţie şi relaţii publice;
-Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 45
Din 28.03.2017
C.T.I./B.D./MN/ 5 ex.



Anexa la Hotărârea nr. 45/2017 se poate consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018-2020
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4723/24.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIA/4730/24.03.2017 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud;
- prevederile Legii nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art. 19, alin. (1), lit. b), art. 25, art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 4 şi art. 29ˆ1 din Ordonanţa Guvernului României nr. 51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor
pe anii 2018-2020;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4900/28.03.2017 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/4903/28.03.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a) şi 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 Bugetul de venituri și cheltuieli detaliat pe titluri, articole și
alineate, pentru anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020, al Centrului Județean pentru
Cultură Bistriţa-Năsăud, conform Anexei nr. 1 (*).
(2) Se aprobă Programul activităţilor culturale al Centrului Județean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud pe anul 2017, conform Anexei nr. 2.
(3) Ordonatorul terțiar de credite este împuternicit ca în limita sumelor alocate pentru
activitățile aprobate potrivit alin. (2) să dispună redistribuiri financiare rezultate din
economii la acțiunile realizate, pentru alte activități cuprinse în program.
Art.2. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ‘‘pentru’’.
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Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și Centrul Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 46
Din 28.03.2017
C.T.I./B.D.F./P.G./MN/5 exp.

* Anexele la Hotărârea nr. 46/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.03.2017,
în prezenţa a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/4736/24.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IA/IIC/4737/24.03.2017 al Direcţiei administraţie locală şi Direcţiei
economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 421/24.03.2017 privind solicitarea de aprobare a organigramei şi a statului de
funcţii pe anul 2017 ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/4734/24.03.2017;
- prevederile Hotărârii Consiliului de administraţie al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud nr. 334/24.03.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii;
- prevederile art. 41 şi art. 42, alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 17, alin. (1), art. 40 şi art. 41 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. III şi ale Anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Anexei 5, art. 8-9 din Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2193/2004
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor
culturale;
- prevederile Anexei nr. IV din Legea nr. 284/2010 – Legea-cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 28/2016 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 126/2016 privind
modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
28/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 şi a estimărilor
pe anii 2018-2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 46/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, pe
anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020;
- raportul nr. IBa/4897/28.03.2017 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/4899/28.03.2017 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/4900/28.03.2017 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), pct. 4, 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 organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre (*).
Art.2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2017.
(2) Începând cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 28/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016 şi Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 126/2016 privind modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 28/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.
Art.3. În termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, managerul Centrului
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud va supune aprobării Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru”.
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Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
domnul vicepreşedinte Vasile Puica şi managerul Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- domnul vicepreşedinte Vasile Puica;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 47
Din 28.03.2017
C.G.A./C.A.A./MN/5 ex.

* Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 47/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului „ Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN
17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița-Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bîrgăului - Lunca Ilvei - limită județ Suceava, județul Bistrița-Năsăud, Lot 2, Lot
3, Lot 4” - beneficiar Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul BistrițaNăsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în data de 12.04.2017 în şedinţă de îndată în
prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/5613 din 06.04.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul comun nr. 5618 din 06.04.2017 al Direcţiei dezvoltare durabilă și relații externe,
Direcției tehnice, investiții, lucrări publice și Direcției economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-prevederile pct. 8 al Secțiunii 4.2 și Modelului L la anexa 6.1.4 - Cerere de finanțare din

Ghidul Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de
proiecte nr. POR/6/6.1/1, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, aprobat prin Ordinul

Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 907/21.06.2016;
-Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin
Ordinul Ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.
286/15.02.2017;
-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea
Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a
Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”), cu
modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 141/26.10.2016 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind
aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi
a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”);
-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 30/22.02.2017 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea
Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a
Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
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Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”);
-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 127 din 17.10.2016 pentru aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa
Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei
- Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud”, lot 2,
lot 3, lot 4;
-Cererea de finanțare pentru proiectul „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17)
- Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud.
Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4”, înregistrată la Agenția de Dezvoltare
Regională Nord-Vest sub nr. NV/BN/2016/6/6.1/1/345/16.11.2016;
-adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest nr.
38369/07.04.2017 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.
IV/5718/10.04.2017 având ca și obiect solicitare documente în etapa de precontractare;
-raportul nr. IBa/ 5843 din 12.04.2017 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/ 5844 din 12.04.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), 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 Proiectul „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac
Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva
Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei – Limita jud. Suceava,
jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1,
nr. apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1, precum și cheltuielile aferente acestuia,
conform bugetului proiectului prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre (*).
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii
Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN17) - (DN 17) Josenii
Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca
Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4”, în cuantum de
191.201.271,50 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Se aprobă contribuția proprie la finanțarea Proiectului „Modernizare DJ 172D:
Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bîrgăului (DN17) - (DN 17)
Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4” în valoare totală
de 23.521.195,54 lei, din care:
a) 3.422.042,37 lei reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile inclusiv T.V.A.;
b) 20.099.153,17 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv T.V.A.
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa Bistriţa Bîrgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. BistriţaNăsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor
asigura din bugetul Județului Bistrița-Năsăud.
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Art.5. Prin Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud se vor asigura
toate
resursele financiare
necesare implementării
proiectului
în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului
„Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa
Bîrgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot
3, Lot 4” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Județul
Bistrița-Năsăud.
Art.7. Se împuternicește domnul Grigore-Florin MOLDOVAN, Administratorul public al
județului Bistrița-Năsăud, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în
numele Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Bistrița-Năsăud şi al Partenerilor.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcția economică, Direcția tehnică, investiții, lucrări publice și Direcția dezvoltare durabilă
și relații externe, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Compartiment Cabinet Președinte;
-Direcția dezvoltare durabilă și relații externe;
-Direcția economică;
-Direcția tehnică, investiții, lucrări publice;
-Primarul Comunei Josenii Bîrgăului;
-Primarul Comunei Prundu Bîrgăului;
-Primarul Comunei Bistrița Bîrgăului;
-Primarul Comunei Ilva Mică;
-Primarul Comunei Poiana Ilvei;
-Primarul Comunei Maieru;
-Primarul Comunei Măgura Ilvei;
-Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.
PREŞEDINTE
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Mica OPREA
Nr. 48
Din 12.04.2017
BIP/RM/5 ex.

* Anexa la Hotărârea nr. 48/2017 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

32

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 4 / 25 APRILIE 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea prețului de achiziționare a unui imobil-teren situat în
municipiul Bistrița, str. Prundului nr. 9, în suprafață de 524 mp
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă de îndată, în data de 12.04.2017,
în prezenţa a 27 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/5768/10.04.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
-raportul comun nr. IICa/5769/10.04.2017 al Direcţiei economice, al Direcției adminis
trație locală şi al Arhitectului Sef 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. 209, art. 218, art. 557, alin. (1), art. 559, art. 859, alin.(2), art. 863, lit.
d), art. 876, alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 42 din 28.03.2017 privind
achiziționarea unui imobil-teren situat în municipiul Bistrița, str. Prundului nr. 9, în
suprafață de 524 mp;
-prevederile art. 19, alin. (2), art. 58, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor
pe anii 2018-2020;
-Procesul verbal de negociere nr. IICa/5716/10.04.2017 încheiat de comisia de negociere
în vederea achiziționării imobilului-teren;
-Extrasul de Carte Funciară nr. 76608 Municipiul Bistrița, emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistrița,
înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4358/20.03.2017;
-raportul nr. IBa/ 5843 din 12.04.2017 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/ 5844 din 12.04.2017 al Comisiei de urbanism.
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (3), art. 91, alin. (1), lit. c), art. 98, art. 115,
alin. (1), lit. c), art. 123, alin. (1), teza a II-a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prețul de 22.532 euro, respectiv 43 euro/mp, pentru achiziționarea
unui imobil-teren, situat în municipiul Bistrița, str. Prundului nr. 9, în suprafață de 524 mp,
înscris în Cartea Funciară nr. 76608 Municipiul Bistrița, identificat cu nr. cadastral: 76608,
proprietate privată, conform procesului verbal de negociere nr. IICa/5716/10.04.2017,
prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
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Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 105 mii lei, din excedentul anului precedent,
pentru cumpărarea imobilului-teren prevăzut la art.1, necesar pentru realizarea proiectului
de investiţii „Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din
sănătate„ şi respectiv „Construirea de locuinţe de serviciu”, precum şi plata taxelor
notariale şi a celor percepute pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.
Art.3. Se modifică şi completează anexa nr. 5, pct. (9) la Hotărârea Consiliului
Judetean Bistriţa-Năsăud nr. 35/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi «pentru».
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică și Direcția administrație locală din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relaţii publice
cu:
- Direcţia economică;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Arhitect Şef;
- Direcţia administraţie locală;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 49
Din 12.04.2017
Întocmit: C.G.A/B.D/G.M/R.M/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 49/2017 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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