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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013 privind aprobarea Statutului judeţului
Bistriţa-Năsăud, cu modificările
și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa președintelui și
a 24 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/9694/17.06.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/9716/18.06.2015 al Direcţiei administraţie locală – Serviciul
administrație și relații publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 310/28.05.2015 a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/8699/02.06.2015;
- procesul-verbal nr. IBa/7514/13.05.2015 de afișare a anunțului privind publicarea
unui proiect de hotărâre;
- procesul-verbal nr. IBa/9452/15.06.2015 privind împlinirea termenului de primire
propuneri, sugestii, opinii asupra proiectului de hotărâre;
- Hotărârea Consiliulul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013 privind aprobarea
Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Hotărârea Consiliulul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 145/2014 privind modificarea și
completarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 143/2013;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
- raportul nr. IBa/10251/26.06.2015 al Comisiei de cultură.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Anexa aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 143/2013 privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Capitolul XI din Statutul județului Bistrița-Năsăud, se modifică și se completează
și va avea următorul cuprins:
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„CAP. XI. – ACORDAREA DE TITLURI ONORIFICE
Titlurile onorifice sunt Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” și
Diploma de excelență.
Procedura de acordare a Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului BistrițaNăsăud” și a Diplomei de excelență este prevăzută la Anexa nr. 4 la prezentul
Statut.”
2. Anexa nr. 4 la Statutul Județului Bistrița-Năsăud se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
3. După capitolul XIV se completează cu un nou capitol, Capitolul XV – Dispoziții
finale, care va avea următorul cuprins:
“CAP. XV. – Dispoziții finale
14.1 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul Statut.
14.2 Prezentul Statut se va actualiza la împlinirea termenului de 5 ani de la aprobare,
respectiv de la ultima actualizare.”
Art.II Se constituie Cartea de Onoare a județului Bistrița-Năsăud, care va fi
păstrată de către Serviciul administrație și relații publice.
Art.III. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi «pentru».
Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia administraţie locală – Serviciul administrație și relații publice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.V. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe
site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud www.portalbn.ro.
Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Compartiment cabinet președinte;
-Direcţia administraţie locală – Serviciul administrație și relații publice;
-Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistrita-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 84
Din 26.06.2015
PRA/MN/4 ex.
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
nr. 84 din 26.06.2015
ACORDAREA DE TITLURI ONORIFICE
A.– REGULAMENT privind acordarea Titlului de
“Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud”
Consideraţii generale
Pe parcursul timpului, judeţul Bistrița-Năsăud a dat ţării numeroase personalităţi
care au activat şi au excelat în mai multe domenii, personalităţi care au făcut cinste şi au
promovat judeţul nostru pe plan naţional şi internaţional.
Având în vedere meritele deosebite ale acestor personalităţi în dezvoltarea şi
promovarea în multiple planuri a judeţului Bistrița-Năsăud, se impune cu necesitate ca
acestea să fie apreciate la adevărata lor valoare, prin recunoaşterea meritelor, cinstirea şi
onorarea lor.
Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” reprezintă o distincţie
onorifică şi, pe cale de consecinţă nu presupune acordarea de drepturi materiale, acesta
încununând o recunoaştere a unei cariere de excelenţă, a unor fapte, acte şi performanţe
notabile.
Procedura de conferire şi retragere a Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistrița-Năsăud” este reglementată de prezentul REGULAMENT.
Criterii de acordare a Titlului de “Cetăţean de onoare al
Judeţului Bistrița-Năsăud”
Art.1. (1) Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” reprezintă
cea mai înaltă distincţie conferită de Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud unor persoane
române sau străine, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Titlul menţionat la alin. 1 se conferă persoanelor care, prin activitatea
desfăşurată, şi-au adus o contribuţie deosebită la promovarea prestigiului judeţului
Bistrița-Năsăud în plan naţional şi internaţional.
Art.2. (1) Acordarea acestui înalt titlu nu este condiţionată de cetăţenie,
naţionalitate, pregătire, religie, vârstă, sex, apartenență politică, etc.
(2) Titlul se acordă şi este valabil pe durata existenţei persoanei care l-a dobândit.
Art.3. (1) Propunerile de conferire a Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistrița-Năsăud” se fac de către:
a)preşedintele consiliului judeţean;
b)vicepreşedinţii consiliului judeţean;
c)consilierii judeţeni;
d)cetăţenii judeţului Bistrița-Năsăud, organismele şi instituţiile publice sau
private care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Bistrița-Năsăud, cu condiţia
preluării propunerii, ca iniţiativă, de către persoanele prevăzute la lit. a - c.
(2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoţite de o notă de prezentare a
persoanei pentru care se propune conferirea Titlului, cu relevarea calităţilor şi meritelor
care îl recomandă.
Art.4. Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud“ se acordă
persoanelor fizice române sau străine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)au capacitate deplină de exerciţiu;
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b)competenţa şi moralitatea acestora este recunoscută de către comunitatea
locală;
c)au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi la creşterea
prestigiului judeţului Bistrița-Năsăud sau al ţării pe plan naţional, european şi internaţional;
d)nu au antecedente penale.
Art.5. Titlul de “Cetăţean de Onoarea al Judeţului Bistrița-Năsăud” se poate acorda,
în mod excepţional şi post - mortem unor personalităţi, în urma consultării instituţiilor şi
organizaţiilor social – culturale de pe raza judeţului. În acest caz, Titlul va fi înmânat
succesorilor legali.
Art.6. Titlul onorific este personal, netransmisibil şi are valabilitate nedeterminată.
Art.7. Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” se acordă
persoanelor fizice din ţară şi străinătate, a căror activitate sau existenţă este legată în mod
deosebit de viaţa judeţului sau de talentul şi serviciile deosebite, după cum urmează:
a)personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale sau
sportive, persoanelor născute sau domiciliate în judeţul Bistrița-Năsăud, precum şi
personalităţilor române sau străine care, prin activitatea lor, au avut o contribuţie
importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului judeţului la nivel naţional sau
internaţional;
b)persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare sau alte
acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului;
c)persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul
comunităţii, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru
locuitorii judeţului;
d)unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau militari în a căror viaţă şi/ sau
activitate au fost remarcate ca fiind acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria
judeţului Bistrița-Năsăud;
e)personalităţilor din domeniul culturii, religiei, artei, ştiinţei, administraţiei,
politicii, învăţământului, sportului şi sănătăţii, care prin creaţia lor profesională
recunoscută, contribuie în mod deosebit la prestigiul judeţului Bistrița-Năsăud şi al
României;
f)sportivilor şi/ sau antrenorilor născuţi în judeţul Bistrița-Năsăud şi/ sau
sportivilor care activează la un club din judeţ, care s-au remarcat prin performanţe
recunoscute pe plan naţional, european şi mondial;
g)cetăţenilor străini, personalităţilor de largă notorietate, care prin specificul
activităţii lor, de durată sau ocazional, au adus o contribuţie importantă la creşterea
prestigiului judeţului Bistrița-Năsăud şi al României;
h)altor persoane, în cazuri temeinic justificate.
Procedura acordării Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistrița-Năsăud”
Art.8. (1) În documentaţia înaintată Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud în
vederea acordării Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” şi arhivată
în dosarul de şedinţă al consiliului judeţean, se vor regăsi în mod obligatoriu:
a)copie după buletin/ carte de identitate;
b)Curriculum vitae;
c)certificat de cazier judiciar;
d)nota de prezentare.
e)trei recomandări de la persoane juridice/fizice din domeniul de activitate al
candidatului pentru titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud;
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(2) În situaţia acordării Titlului post - mortem se vor găsi în mod obligatoriu nota
de prezentare şi certificatul de deces.
(3) Dreptul de iniţiativă pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al
Judeţului Bistrița-Năsăud, este conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind iniţiativa pentru
promovarea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean.
Art.9.(1) Direcţia administraţie locală prin Serviciul administrație și relații publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, în temeiul
documentelor prevăzute la art. 8 din prezentul Regulament, va elabora Raportul de
specialitate şi proiectul de hotărâre, înaintându-l comisiei de cultură din cadrul Consiliului
judeţean pentru a fi dezbătut şi avizat, urmând a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud.
(2) Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” se va
face prin hotărâre de consiliului judeţean, adoptată cu votul secret al majorității
consilierilor județeni prezenți.
(3) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbateri.
(4) Decernarea titlului se face de către preşedintele Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud.
Art.10. Fiecare titlu se va înscrie prin grija Serviciului administrație și relații publice
în Registrul de evidență a titlurilor de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud”
constituit în acest sens.
Procedura înmânării Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului BistrițaNăsăud”
Art.11. (1) Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” se
înmânează de către Preşedintele Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud în cadrul unei
festivităţi publice, organizată în baza unui protocol special, la o dată ulterioară adoptării
hotărârii consiliului judeţean prin care a fost aprobată conferirea acestuia.
(2) În cadrul festivităţii publice pot lua cuvântul şi alte persoane care doresc să
sublinieze meritele cetăţeanului de onoare, urmând apoi cuvântul acestuia sau al unui
reprezentant al acestuia.
(3) Însemnele corespunzătoare Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bistrița-Năsăud” sunt Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, Diploma de Cetăţean
de Onoare şi o statuetă sau plachetă.
(4) După procedura de înmânare a titlului, cetățeanul de onoare al județului BistrițaNăsăud va scrie în cartea de onoare a județului.
Drepturile cetăţeanului de onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud
Art.12. Acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud”
conferă titularului următoarele drepturi:
a)de a lua cuvântul în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, la
dezbaterile materialelor care privesc comunitatea;
b)de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului
Judeţean Bistrița-Năsăud;
c)accesul gratuit în cadrul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud;
d)accesul gratuit la spectacolele organizate de Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud.
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Obligaţiile cetăţeanului de onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud
Art.13. Posesorul Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” are
următoarele obligaţii:
a)promovarea imaginii judeţului Bistrița-Năsăud;
b)susţinerea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Bistrița-Năsăud;
c)susţinerea intereselor judeţului Bistrița-Năsăud şi ale ţării.
Retragerea Titlului de “Cetăţean de onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud”
Art.14. (1) Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” se poate
retrage prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, în următoarele condiţii:
a)Atunci când persoana a produs prejudicii de imagine sau de altă natură
judeţului Bistrița-Năsăud, locuitorilor săi sau ţării;
b)Persoana a fost condamnată pentru fapte penale, printr-o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
(2) Retragerea Titlului va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de 10
zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.
(3) Persoanele cărora li se retrage titlul nu mai beneficiază de drepturile prevăzute
la art. 12 al prezentului Regulament.
***
B.– REGULAMENT privind acordarea “Diplomei de Excelență”
Consideraţii generale
În județul Bistrița-Năsăud sunt numeroase persoane care prin munca desfășurată,
au demonstrat adevărate performanțe dând dovadă de profesionalism și devotament în
activitatea depusă.
Având în vedere meritele deosebite ale acestor persoane, se impune cu necesitate
ca acestea să fie recompensate de către societate, prin recunoaşterea meritelor, cinstirea
şi onorarea lor.
Diploma de excelență reprezintă o distincţie onorifică cu caracter simbolic și este
menită să promoveze cariere de succes pentru cei merituoși, consecvenți și devotați.
Procedura de acordare a diplomei de excelență este reglementată de prezentul
REGULAMENT.
Criterii de acordare a “Diplomei de excelență”
Art.1. (1) Diploma de excelență reprezintă o distincţie conferită de Președintele
Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud unor persoane care își desfăşoară activitatea
profesională, într-o instituție publică sau organizație privată.
(2) Distincția menţionată la alin.1 se conferă persoanelor care, prin
activitatea/munca desfăşurată s-au remarcat prin performanțe deosebite.
Art.2. Acordarea acestei distincții nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate,
religie, vârstă, sex, apartenență politică, etc.
Art.3. (1) Propunerile de conferire a diplomei de excelență se fac de către:
a)preşedintele consiliului judeţean;
b)vicepreşedinţii consiliului judeţean;
c)consilierii judeţeni;
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d)persoanele fizice care desfășoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a
afirmat cel propus.
(2) Propunerile de acordare a diplomei de excelentă vor fi însoţite de o notă de
prezentare a persoanei pentru care se propune conferirea distincției respective, cu
relevarea calităţilor şi meritelor care îl recomandă.
Art.4. Diploma de excelență se acordă persoanelor fizice, care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a)au capacitate deplină de exerciţiu;
b)competenţa şi moralitatea acestora este recunoscută de către comunitatea
locală;
c)s-au remarcat prin performanțele, devotamentul și profesionalismul de care au
dat dovadă pe parcursul unei cariere de succes;
d)instituția publică sau organizația privată în care își desfășoară sau și-au
desfășurat activitatea este din județul Bistrița-Năsăud sau din străinătate.
Art.5. Diploma de excelență se acordă persoanelor fizice din județul Bistrița-Năsăud
și din străinătate a căror activitate desfășurată într-o instituție publică sau organizaţie
privată, necesită a fi apreciată, după cum urmează:
a)primarilor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului BistrițaNăsăud;
b)secretarilor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului BistrițaNăsăud;
c)funcționarilor publici de conducere sau de execuție din primării și instituții
publice sau servicii publice deconcentrate ale acestora;
d)personalului contractual care își desfășoară activitatea în primării și instituții
publice sau servicii publice deconcentrate ale acestora;
e)altor persoane care prin munca lor au ridicat prestigiul unei/unor instituții
publice sau organizații private din județul Bistrița-Năsăud și/sau din străinătate;
f)persoanele fizice și juridice, cu merite deosebite în domeniul promovării
educației multiculturale și/sau în domeniul tradițiilor populare.
Art.6 Diploma de excelență se poate acorda și persoanelor juridice, respectiv
instituțiilor publice sau organizațiilor private din județul Bistrița-Năsăud sau din străinatate
cu ocazia aniversării unor evenimente festive sau jubilee legate de înființarea instituțiilor
publice sau deschiderea activității organizației private, precum și pentru alte rezultate
deosebite.
Procedura acordării “Diplomei de excelență”
Art.7. (1) Președintele Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, în baza propunerilor
însoțite de documentația aferentă va stabili căror persoane le va acorda diploma de
excelență.
(2) În documentaţia aferentă Diplomei de excelență, se vor regăsi în mod
obligatoriu:
a)copie după buletin/ carte de identitate;
b)adeverință de la locul de muncă din care să reiasă vechimea în muncă precum
și funcția deținută (daca e cazul)
c)nota de prezentare din partea unei/unor persoane care desfășoară activitate în
domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus
(3) Direcția administrație locală prin Serviciul administrație și relații publice va ține
evidența și va arhiva documentația prevăzută la alin.(2).
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Art.8. (1) Diploma de excelență se înmânează de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Bistrița-Năsăud în cadrul unei festivităţi publice, organizată în baza unui protocol
special.
(2) În cadrul festivităţii publice pot lua cuvântul şi alte persoane care doresc să
sublinieze meritele persoanei în cauză, urmând apoi cuvântul acesteia sau al unui
reprezentant al acesteia.
Art.9. (1) Modelul Diplomei de excelență se va stabili în funcție de persoana și de
meritele sale pentru care este acordată distincția.
(2) Alături de diplomă, se poate stabili să se înmâneze și o plachetă sau orice alt
simbol.
***
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2012
privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
preşedintelui şi a 24 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 9537/16.06.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/9538/16.06.2015 al Direcţiei administraţie locală, Serviciul
administraţie şi relaţii publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2012 privind
validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/2014 pentru
modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2012 privind
validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
- adresa nr. 785626/08.06.2015 a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi BistriţaNăsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/9360/12.06.2015;
- adresa nr. 1602856/09.06.2015 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu
nr. II/9361/12.06.2015;
- adresa nr. 48465/16.06.2015 a Poliţiei locale Bistriţa, înregistrată la Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/9583/16.06.2015;
- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 107 din 14 mai 2015 pentru modificarea şi completarea art.
17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
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- prevederile art. 7, 8 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
- raportul nr. IBa/10250/26.06.2015 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97, art. 98 şi art. 115 alin. (1) lit.
c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 51/2012 privind
validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/2014, se completează prin
introducerea, după poziţia 12 a unor noi poziţii, respectiv poziţiile 13, 14 şi 15, cu
următorul cuprins:
“13. Domnul Furnea Florin Vasile- Inspector şef – Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi BistriţaNăsăud, membru de drept;
14. Domnul Florea Constantin - Inspector şef – Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
« Bistriţa » al judeţului BistriţaNăsăud, membru de drept;
15. Domnul Frandeş Florin Nicolae- Director executiv – Poliţia locală
Bistriţa, membru de drept. ”
Art.II. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi « pentru ».
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia administraţie locală – Serviciul administraţie şi relaţii publice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administrație și relații
publice cu:
-Persoanele nominalizate la Art. I;
-Direcţia economică;
-Direcţia administraţie locală – Serviciul administraţie şi relaţii publice;
-Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 85
Din 26.06.2015
MN/5 exp.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind stabilirea tarifului pentru formarea profesională a beneficiarilor Măsurii
141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, perceput de Camera
Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
preşedintelui şi a 24 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/9317/11.06.2015 a vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIB/9356/12.06.2015 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 393 din 04.06.2015 a Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. IIB/8945 din 04.06.2015;
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR);
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 5 lit. c) şi d) şi 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 art. 20 alin. (1) lit. b), art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 18 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din
Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 69 din 4
februarie 2008 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor
subordonate acesteia, cuantumului tarifelor şi modalităţilor de încasare şi de utilizare a
fondurilor pentru anul 2008;
- prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 226
din 15 aprilie 2009 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie
veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor
subordonate acesteia, structurii şi cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de
încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2009;
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- prevederile art. 1 din Normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea
documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 5/2010 privind
înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 27/2013 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare la Camera Agricolă Judeţeană
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/2015 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 39/2015 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud pe anul
2015;
- raportul nr. IBa/10247/26.06.2015 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (3) lit. c), art. 97, art. 98 şi art.
115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte tariful pentru formarea profesională a beneficiarilor Măsurii 141
– “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, perceput de Camera Agricolă
Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi «pentru».
Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud
şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: www.portalbn.ro.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Camera Agricolă
Judeţeană Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
- Direcţia economică;
- Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 87
Din 26.06.2015
C.G./C.A./M.N./3 ex.
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 87 din 26.06.2015
Tarif pentru formarea profesională a beneficiarilor Măsurii 141 – “Sprijinirea
fermelor agricole de semi-subzistenţă”, perceput de Camera Agricolă Judeţeană
Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015
Nr.c
rt.

SERVICII SPECIFICE

1.

Organizarea de cursuri de formare profesională pentru
beneficiarii Măsurii 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenţă”

TARIF 2015
-lei200 lei/cursant

Aceste cursuri se adresează tinerilor fermieri (PFA) organizaţi în exploataţii agricole –
beneficiari ai Măsurii 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, care au
semnat decizii de finanţare începând cu anul 2012 şi nu au beneficiat până acum de
informare şi formare profesională, conform Regulamentului CE nr. 1698/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).
Cursurile se vor desfăşura în perioada 01.07.2015 – 31.12.2015, pentru aproximativ 1.000
de cursanţi, având ca şi structură 4 module de formare profesională, desfăşurate pe
parcursul a 40 de ore, 32 de ore de teorie şi 8 ore de practică, după cum urmează:
a. managementul exploataţiilor agricole;
b. contabilitatea fermei;
c. agricultură ecologică;
d. protecţia mediului.
Tariful prevăzut se percepe de către Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud,
înainte de prestarea serviciilor respective şi se va achita la casieria acesteia.
La finalul cursului participanţii vor primi atestate de participare pe care vor fi
menţionate domeniile în care a fost realizată formarea profesională, Camera Agricolă
Judeţeană Bistriţa-Năsăud fiind responsabilă pentru gestionarea atestatelor şi eliberarea la
cerere, a duplicatelor, inclusiv după finalizarea cursurilor.
Sumele încasate din prestarea acestui serviciu se constituie ca venituri proprii şi se
vor utiliza pentru:
1. cheltuieli curente şi de capital;
2. cheltuieli de personal, deplasări.
***
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale Judeţul BistriţaNăsăud, în calitate de partener la implementarea proiectului “Local Action
Groups for better EU Communities”, finanţat prin programul Europa pentru
Cetăţeni
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
preşedintelui şi a 24 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/9576/16.06.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIIAb/9578/16.06.2015 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
- Ghidul programului “Europa pentru cetăţeni”, în scopul sprijinirii Diviziunii 1 –
“Rememorări europene” – şi 2 – “Angajare democratică şi implicare civică” din cadrul
programului pe 2014-2020 “Europa pentru cetăţeni”;
- Cererea de finanţare depusă de către beneficiar LAG Sedisnja Istra, Pazin, Croaţia, în
cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni, Diviziunea 2: Angajare democratică şi
implicare civică – Reţeaua de localităţi, pentru acţiunea intitulată “Grupuri de acţiune
locală pentru o Comunitate Europeană mai bună”;
- Decizia de subvenţionare a Agenţiei executive pe probleme de educaţie, audiovizual şi
cultură, din Bruxelles, Belgia,
nr. 2014-3287/001-001 din data de 27.11.2014 şi
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. IIIA/9259/10.06.2015;
- Decizia Comisiei Europene C(2013) 9189 din data de 18 decembrie 2013, prin care
Agenţiei executive pe probleme de educaţie, audiovizual şi cultură i se atribuie prerogative
pentru îndeplinirea sarcinilor legate de punerea în practică a problemelor Uniunii Europene
din domeniile educaţie, audiovizual şi cultură;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 17/10.02.2015 privind aprobarea
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform Legii
bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile cap. I, art. 1, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. A, art. 7, art. 9, art. 10, alin. (2),
lit.b), art.11, alin. (3), art. 12-15, și Anexa 1, lit. A, categoria de diurnă II, plafon cazare
lit.B, categoria de diurnă I, plafon cazare A, nr. crt. 142, din Hotărârea Guvernului
României nr. 518/1995 privind unele drepturi
şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 29 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării
în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,
cu modificările şi completările ulterioare;
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- raportul nr. IBa/10247/26.06.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/10250/26.06.2015 al Comisiei de administraţie.
În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (3), art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (6), art. 97, alin.(1),
art. 98, art.102, alin. (1), art. 115, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea unităţii administrativ teritoriale Judeţul BistriţaNăsăud, în calitate de partener la implementarea proiectului “Local Action Groups for
better EU Communities”, finanţat prin programul Europa pentru Cetăţeni, depus de
Lokalna Akalna Akcijska Grupa Sredisnja Istra din Pazin, Croaţia în calitate de aplicant.
Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor aferente deplasării personalului din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din bugetul propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud, pentru
a participa la cele două acţiuni programate în anul 2015, respectiv în Slovacia, localitatea
Klizska Nema, în perioada 10-12.07.2015 şi în Croaţia, localitatea Pazin, în perioada 2224.07.2015, în sumă totală de 7163.5 Euro (echivalentul a 32,091.76 lei la cursul euro
BNR din data de 15.06.2015) şi 540 lei (contravaloarea asigurărilor de sănătate).
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi «pentru».
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcţia
dezvoltare durabilă şi relaţii externe şi Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
- Compartiment cabinet Preşedinte;
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcția dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 88
Din 26.06.2015
O.C./M.N./5 ex.
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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 prezenţa președintelui și
a 24 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- adresa nr. 43 din 11.05.2015 a S.C. Miluţu S.R.L., prin care solicită acordarea
unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate
speciale, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. IVC/7546/13.05.2015;
- expunerea de motive nr. IX/9419/15.06.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVC/9424/15.06.2015 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice –
Compartiment autoritatea județeană de transport din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud;
- 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;
- prevederile art. 5 şi art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile
de transport public local cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. h), art. 31, art. 32, art. 33 și art. 35 din Normele de aplicare
a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului transportului nr. 972/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local;
- raportul nr. IB/10248/2015 al Comisiei de urbanism;
- raportul nr. IB/10250/2015 al Comisiei de administraţie.
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.1. (1) Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Miluţu S.R.L. cu sediul în
comuna Tîrlişua, nr. 75, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO 21636281, pentru
următoarele trasee:
-Beclean- Coldău-Uriu-Reteag-Baţa-Beclean;
-Beclean-Săsarm-Coldău-Beclean;
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conform graficelor de circulaţie prevăzute în anexele 1-2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre (*).
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) sunt valabile de la data eliberării,
până la data de 05.02.2016, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. Miluţu
S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. FILECA INDUSTRY S.A., beneficiarul
transportului.
Art.2. (1) Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Miluţu S.R.L. cu sediul în
comuna Tîrlişua, nr. 75, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO 21636281, pentru
următorul traseu:
-Beclean- Coldău-Uriu-Reteag-Baţa-Beclean;
conform graficului de circulaţie prevăzut în anexa 3 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 05.02.2016, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. Miluţu
S.R.L., operatorul de transport rutier şi S.C. GRUPPO UNO S.R.L., beneficiarul
transportului.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi «pentru».
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice 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:
-Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Compartiment autoritatea judeţeană de
transport
-Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
-S.C. MILUŢU S.R.L., cu sediul în comuna Tîrlişua, nr.75, judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 89
Din 26.06.2015
NL/HD/MN/4 ex.
* Anexele la Hotărârea nr. 89/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii județului Bistrița-Năsăud cu alte unități
administrativ-teritoriale pentru a constitui Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Zona turistică montană Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei”,
aprobarea Actului Constitutiv, Statutului și cotei de participare financiară la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană
Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei”

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 25
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/11587 din 20.07.2015 a Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr. IIIAb/11593 din 20.07.2015 al Direcției dezvoltare durabilă, relații
externe și Direcției economice;
- Scrisoarea de intenție înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub numărul III
Ab/7812 din 18.05.2015 prin care Judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Sîngeorz-Băi, comunele
Maieru, Rodna, Şanţ şi Ilva Mică își exprimă interesul și acordul prealabil pentru înființarea
unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul turismului pe Valea Someșului;
- Dovada disponibilităţii denumirii nr. 145954 din 10.06.2015 eliberată de Ministerul
Justiției, pentru denumirea propusă de „ASOCIAȚIA ZONA TURISTICĂ MONTANĂ
SÎNGEORZ-BĂI – MUNȚII RODNEI“;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Sîngeorz-Băi nr. 28 din 03.06.2015 privind acordul
de principiu al Consiliului local de asociere a Orașului Sîngeorz-Băi cu Județul BistrițaNăsăud și cu unele unități administrativ-teritoriale din județ, pentru înființarea unei
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în vederea dezvoltării integrate a zonei turistice
montane Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 19 din 28.05.2015 privind
acordul de principiu al Consiliului Local de asociere a Comunei Rodna cu Județul BistrițaNăsăud și unele unități administrativ-teritoriale din județ, pentru înființarea unei Asociații
de Dezvoltare Intercomunitară în vederea dezvoltării integrate a zonei turistice montane
Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Ilva Mică nr. 31 din 26.05.2015 privind
acordul de principiu al Consiliului local de asociere a Comunei Ilva Mică cu Județul BistrițaNăsăud și cu unele unități administrativ-teritoriale din județ, pentru înființarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară în vederea dezvoltării integrate a zonei turistice montane
Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Maieru nr. 30 din 30.06.2015 privind
acordul de principiu al Consiliului local de asociere a comunei Maieru cu unele unități
administrativ-teritoriale din județ, pentru înființarea unei Asociații de Dezvoltare
Intercomunitară în vederea dezvoltării integrate a zonei turistice montane Sîngeorz-Băi –
Munții Rodnei;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Șanț nr. 45 din 25.06.2015 privind
acordul de principiu al Consiliului local al comunei Șanț de asociere cu unele unități
administrativ-teritoriale din județ, pentru înființarea unei Asociații de Dezvoltare
Intercomunitară în vederea dezvoltării integrate a zonei turistice montane Sîngeorz-Băi –
Munții Rodnei;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 81 din 27.05.2015 privind
acordul de principiu al Consiliului Județean de asociere a Judeţului Bistriţa-Năsăud cu
unele unități administrativ-teritoriale din județ, pentru înfiinţarea unei Asociații de
Dezvoltare Intercomunitară în vederea dezvoltării integrate a zonei turistice montane
Sîngeorz-Băi – Munţii Rodnei;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 17 din 10.02.2015 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 58/21.08.1998 privind organizarea și
desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 347/2004 Legea muntelui republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1779/2004 privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare durabilă a zonei montane;
- prevederile Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a
turismului "Schi în România", cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi
balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările si completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/12051/29.07.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/12052/29.07.2015 al Comisiei de administraţie.

În temeiul prevederilor art. 11-13, art. 45 alin. (2) lit. f), art. 91, alin. (1), lit. b) și lit. e),
alin. (6), lit. c), art. 97, alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona
turistică montană Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei”, în vederea:

21

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

a) dezvoltării durabile şi promovarea turismului de pe Valea Someşului în multiplele
sale forme, atât în țară, cât și în străinătate;
b) dezvoltării agroturismului, silvoturismului şi ecoturismului la poalele Munţilor Rodnei
şi Valea Someşului Mare;
c) dezvoltării unor proiecte specifice zonei montane şi staţiunii turistice de interes
naţional Sîngeorz-Băi.
Art.2. Se aprobă participarea județului Bistrița-Năsăud ca membru fondator la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană Sîngeorz-Băi
– Munții Rodnei”.
Art.3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană SîngeorzBăi – Munții Rodnei” va avea sediul în România, județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița,
Piața Petru Rareș, nr. 2, cod poștal 420080.
Art.4. Se aprobă forma cadru a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei”,
conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.5. Se aprobă participarea Județului Bistrița-Năsăud cu suma de 5.000 lei,
reprezentând aportul Județului Bistrița-Năsăud la constituirea patrimoniului inițial al
Asociației.
Art.6. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud să
semneze în numele și pentru Județul Bistrița-Năsăud, Actul constitutiv și Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitare „Zona turistică montană Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei”.
Art.7. Se desemnează Administratorul public al județului Bistrița-Năsăud, domnul
Moldovan Grigore-Florin, ca și reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea
Generală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană
Sîngeorz-Băi – Munții Rodnei”.
Art.8. Se împuternicește domnul Borgovan Paul-Ioan, consilier superior, Direcția
dezvoltare durabilă și relații externe, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației la Registrul
asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Bistrița și la organele de
înregistrare fiscală.
Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi «pentru».
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil
Radu Moldovan, Direcția dezvoltare durabilă şi relații externe, Direcția economică și
Direcția administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație și relații
publice cu:
- Domnul Emil Radu Moldovan, Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- Administratorul public al județului;
- Direcția dezvoltare durabilă şi relații externe;
- Direcția economică;
- Direcția administrație locală;
- Domnul Borgovan Paul-Ioan, consilier superior, Direcția dezvoltare durabilă şi
relații externe;
- Consiliul local al Orașului Sîngeorz-Băi;
- Consiliul local al Comunei Maieru;
- Consiliul local al Comunei Rodna;
- Consiliul local al Comunei Șanț;
- Consiliul local al Comunei Ilva Mică;
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- Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 92
Din 29.07.2015
B.I.P./M.S.P./M.N./5 ex.
* Anexele la Hotărârea nr. 92/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
pentru trimestrul II al anului 2015
pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 25
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/11059 din 08.07.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IIA/11060 din 08.07.2015 al Direcţiei economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/10.02.2015
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015
conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 20162018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 32/13.03.2015
privind prima rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/18.05.2015
privind a doua rectificare a bugetului Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 şi a bugetului
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instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2015;
- prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/12051 din 29.07.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/12052 din 29.07.2015 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/12053 din 29.07.2015 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/12054 din 29.07.2015 al Comisiei de urbanism;
În temeiul prevederilor art. 91, 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. Se aprobă execuţia bugetară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2015 pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare, a instituţiilor
publice finanţate integral din bugetul local, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Se aprobă execuţia bugetară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2015 pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare, a instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, conform Anexei nr. 3
şi Anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă execuţia bugetară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2015 pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare, a bugetului
fondurilor externe nerambursabile, conform Anexei nr. 5 şi Anexei nr. 6, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 24 voturi « pentru » şi 1
« abţinere ».
Art.5. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia economică;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 93
Din 29.07.2015
RM/RM/3 ex
* Anexele la Hotărârea nr. 93/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

24

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind a treia rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud pe anul 2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015 şi a bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 25
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/11.642/20.07.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. II/11.645/20.07.2015 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 74/27.05.2015
privind reorganizarea activității Centrului German Bistrița, prin trecerea de sub autoritatea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în subordinea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud;
- adresa Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud nr. 2059/10.06.2015 înregistrată la Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. IIA/9276 din 11.06.2015 privind necesarul de finanţare
pentru Centrul German Bistriţa;
- actul adiţional nr. 1 la acordul de parteneriat nr.2340/19.05.2014 încheiat între
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrită-Năsaud şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 83/27.05.2015
privind acordul pentru preluarea în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a
unui spațiu și teren aferent din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 26595 Comuna
Bistrița-Bîrgăului, aflat în domeniul public al Comunei Bistrița-Bîrgăului, pentru
funcționarea unor servicii publice de interes județean;
- adresa Direcţiei administraţie locală nr. IBc/10403/29.06.2015 cu privire la
necesarul de echipamente şi softuri informatice;
- adresa Clubului Sportiv Municipal Bistriţa nr. 880/13.07.2015 înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/11235/13.07.2015 privind finanţarea echipei de
handbal senioare CSM Bistriţa;
- prevederile art. 2, alin. (1) pct. 47, art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/10.02.2015
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi
a estimărilor pe anii 2016-2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 32/13.03.2015
privind prima rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015;

25

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/27.05.2015 privind
a doua rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 şi
a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi subvenţii pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.37/26.03.2015 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 36/26.03.2015 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pe anul 2015;
-prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
191/13.07.2015 privind virarea de credite bugetare pe anul 2015 în cadrul capitolului de
cheltuieli 67080303 ”Muzee” aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile, parte
componentă a bugetului consolidat al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IBa/12051 din 29.07.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/12052 din 29.07.2015 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/12053 din 29.07.2015 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/12054 din 29.07.2015 al Comisiei de urbanism;
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 majorează veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2015 pentru proiectul « Dezvoltare de strategii şi politici pentru a acorda
şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile » cu suma de 40 mii lei în
cadrul secţiunii de dezvoltare, din care : la codul 42.08.60 « Cofinanţare publică acordată
în cadrul mecanismului SEE » cu suma de 7 mii lei şi la codul 45.08.17.03 « Prefinaţare
mecanisme financiare SEE » cu suma de 33 mii lei.
(2) Se majorează cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu suma
de 40 mii lei la capitolul 65.08.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului, Titlul VIII
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile art.56.17.02 Finanţări externe
nerambursabile, pentru proiectul « Dezvoltare de strategii şi politici pentru a acorda
şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile ».
Art.2. (1) Se diminuează cheltuielile secţiunii de funcţionare la capitolul
51.02.01.03 Autorităţi executive - Aparatul propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu suma de 84 mii lei, din care :
- Titlul I Cheltuieli de personal, cu suma de 47 mii lei, din care : art.10.01.01 cu suma de
38 mii lei, la art.10.03.01 cu suma de 9 mii lei ;
- Titlul II Bunuri şi servicii cu suma de 37 mii lei, din care la art.20.01.09 cu suma de 27
mii lei şi la art.20.01.30 cu suma de 10 mii lei.
(2) Se majorează subvenţia acordată activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subventii, Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, art.
51.01.01 Transferuri către instituţii publice, cu suma de 84 mii lei, la capitolul 67.02.03.30
Alte servicii culturale, pentru Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
(3) Se majorează bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2015 dupa cum urmează :
- La venituri codul 43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice cu suma de 84 mii lei;
- La cheltuieli capitolul 67.10.03.03 Muzee cu suma de 84 mii lei, astfel :

26

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

- Titlul I Cheltuieli de personal, cu suma de 47 mii lei din care : art.10.01.01 cu suma de
38 mii lei, art.10.03.01 cu suma de 6 mii lei, 10.03.03 cu suma de 2 mii lei, 10.03.06 cu
suma de 1 mie lei;
- Titlul II Bunuri şi servicii cu suma de 37 mii lei, din care, art.20.01.01 – 1 mie lei,
20.02.02 – 1 mie lei, 20.01.03 – 7 mii lei, 20.01.04 -1 mie lei, 20.01.09 – 5 mii lei,
20.01.30 -12 mii lei, 20.30.30 – 10 mii lei.
(4) Cu sumele prevăzute la aliniatul (3) se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli şi a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe
anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.37/26.03.2015.
Art.3. (1) Se diminuează subvenţia acordată activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subventii, Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice, art. 51.01.01 Transferuri către instituţii publice, cu suma de 350 mii lei, la
capitolul 67.02.03.30 Alte servicii culturale, sumă cu care se diminuează şi bugetul
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la Titlul II Bunuri şi servicii, la
Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
(2) Se diminuează bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2015 dupa cum urmează :
- La venituri codul 43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice cu suma de 350 mii lei;
- La cheltuieli capitolul 67.10.03.30 Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Titlul
II Bunuri şi servicii, art.20.30.30 Alte acţiuni cu suma de 350 mii lei.
(3) Cu sumele prevăzute la aliniatul (2) se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli şi a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.36/26.03.2015.
(4) Se majorează prevederile bugetare la capitolul 67.02.05.01 – Sport, Titlul II –
Bunuri şi servicii, art.20.19, cu suma de 350 mii lei.
Art.4. (1) Se majorează prevederile bugetare la capitolul 51.02.01.03 Autorităţi
executive – aparatul propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Titlul XII Active
nefinanciare, cu suma de 490 mii lei, astfel :
- art. 71.03 reparaţii capitale cu suma de 150 mii lei pentru obiectivul « Amenajare spaţiu
pentru functionarea unor servicii de interes judeţean (Punct salvamont, punct de prim
ajutor şi punct farmaceutic în Colibiţa) »;
- art. 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale cu suma de 340 mii lei
pentru asigurarea necesarului de echipamente pentru funcţionarea aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud ;
(2) Se diminuează cu suma de 490 mii lei prevederile bugetare la capitolul
80.02.01.10 Programe de dezvoltare regională şi socială, Titlul XII, Active nefinanciare,
art. 71.01.30 Alte active fixe.
Art.5. Se modifică Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
71/27.05.2015 cu privire la Programul lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări
drumuri judeţene pe anul 2015 şi Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 71/27.05.2015 cu privire la Programul lucrărilor de investiţii pe anul 2015
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre (*).
Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi “pentru”.
Art.7. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
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:
- Direcţia economică;
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-

Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 94
Din 29.07.2015
C.T.I./V.T./5 exp.
* Anexele la Hotărârea nr. 94/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru echipa
de handbal feminin senioare pentru sezonul competiţional 2015-2016
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 25 consilieri
judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/11769 din 22.07.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-raportul comun nr. II/11770 din 22.07.2015 al Direcţiei economice și al
Direcției dezvoltare durabilă și relații externe din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- cererea de finanţare nr. 880/13.07.2015 a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/11235/13.07.2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/2015 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 94/2015 privind a
treia rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015, a
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bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii
şi subvenţii pe anul 2015 şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 ;
-prevederile art. 3, art. 18^1, art. 22, art. 26, alin. (2), lit. ,,b” art. 69, alin. (1), (2),
(3), şi art. 71 alin. (2), lit. a) din Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000 cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 3, alin. (1) şi (2), art. 12, art. 20 alin. (1) lit. “h’’ şi “k’’ şi Anexa nr.
2, cap. I, pct. 9, lit. “b’’ din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/12051 din 29.07.2015 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/12053 din 29.07.2015 al Comisiei de cultură;
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit. ,,f” alin. (5), lit.,,a” pct. 6, 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 susţinerea financiară a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru echipa
de handbal feminin senioare pentru sezonul competiţional 2015-2016 în cadrul Diviziei A,
conform Contractului de susţinere financiară prevăzut în Anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre (*), cu suma de 1.000.000 lei din care 500.000 lei în anul 2015 şi
500.000 lei în anul 2016.
Art.2. Suma prevăzută la art. 1 va fi suportată din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud de la cap. 67.02 ,,Cultură, Recreere, Religie şi Sport’’.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi « pentru ».
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia economică;
-Direcția dezvoltare durabilă si relații externe;
-Clubul Sportiv Municipal Bistriţa;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
ALEXANDRU PUGNA
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 95
Din 29.07.2015
C.T.I./RM/4 exp.
* Anexa la Hotărârea nr. 95/2015 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de Confirmare a garanţiei instituite
prin Contractul de Garanţie din data de 6 martie 2012 încheiat între Judeţul
Bistriţa-Năsăud şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 25 consilieri
judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. II/11784 din 22.07.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. IAa/II/11785 din 22.07.2015 al Direcţiei administraţie locală şi
al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- adresa nr. 2445 din 22.07.2015 a S.C. Aquabis S.A. Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. II/11778 din 22.07.2015;
- prevederile Contractului de credit încheiat între S.C. Aquabis S.A. Bistriţa-Năsăud
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (denumită în continuare „BERD”) în
data de 22 decembrie 2011 pentru suma de 33.000.000 RON (denumit în continuare
„Contractul de creditare”);
- prevederile Contractului de Garanţie încheiat între Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (denumită în continuare
„BERD”) din 6 martie 2012, înregistrat la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. 2195 din
18.04.2012;
- prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2007 privind înfiinţarea
Societăţii Comerciale « AQUABIS » Bistriţa-Năsăud Societate pe acţiuni;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 37/2011 privind aprobarea
garantării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 32.539.074 lei pentru S.C.
AQUABIS S.A.;
- raportul nr. IBa/12051/29.07.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/12052/29.07.2015 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.b), art. 91 alin.(1) lit.b), alin.(5) pct.13, 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 încheierea de către Judeţul Bistriţa-Năsăud a Contractului de
Confirmare a Garanţiei instituite prin Contractul de Garanţie din data de 6 martie 2012
încheiat între Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (“Contractul de Confirmare a Garanţiei”).
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(2) Se aprobă Contractul de Confirmare a Garanţiei care urmează a se
încheia între Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul
Emil Radu Moldovan, să negocieze şi să semneze Contractul de Confirmare a Garanţiei în
numele Judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi orice alte modificări şi completări la Contractul
de Confirmare a Garanţiei convenite de către părţile contractante sau alte documente
referitoare la derularea Contractului de Confirmare a Garanţiei.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 voturi ”pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
directorul general al S.C. Aquabis S.A. Bistriţa-Năsăud şi Direcţia economică din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului BistriţaNăsăud şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud www.portalbn.ro.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia administraţie locală – Serviciul juridic contencios, resurse umane;
-Direcţia economică – Serviciul buget, taxe şi impozite, logistic;
-Compartiment audit public intern;
-S.C. Aquabis S.A. Bistriţa-Năsăud;
-Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin grija S.C. Aquabis S.A.
Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

p. PREȘEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
ALEXANDRU PUGNA

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr.100
din 29.07.2015
C.G.A./C.A.A./P.R.A./ ex.5
* Anexa la Hotărârea nr. 100/2015 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind numirea comisiei de evaluare a managementului şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a
managementului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc”
Bistriţa-Năsăud şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa preşedintelui şi
a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/12747 din 12.08.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IIC/ 12749 din 12.08.2015 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. II/11967 din 10.08.2015 a Cabinetului Vicepreşedinte;
-adresa nr. II/12047 din 10.08.2015 a Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. IAb/12049 din 07.08.2015 a Direcţiei administraţie locală – Serviciul juridic
contencios, resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 11/2013 privind numirea
domnului PINTEA IOAN manager la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
-contractul de management nr. 1534/11.02.2013 încheiat între Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi domnul Pintea Ioan în calitate de manager al Biblitecii Judeţene BistriţaNăsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12/2013 privind numirea
domnului ŢĂRMURE GAVRIL manager la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-contractul de management nr. 1535/11.02.2013 încheiat între Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi domnul Ţărmure Gavril în calitate de manager al Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 56/2014 privind
aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului la instituţiile de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 64/2013 privind atribuirea
denumirii „George Coşbuc” Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud;
-prevederile art. 25 alin.(1), Cap. 4 şi art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;

32

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

-prevederile Anexei 2 - Regulament cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului - cadru al
raportului de activitate, precum şi modelului - cadru recomandat pentru contractele de
management, pentru instituţiile publice de cultură;
-raportul nr. IBa/13525 din 27.08.2015 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/13527 din 27.08.2015 al Comisiei de administraţie;
-raportul nr. IBa/13528 din 27.08.2015 al Comisiei de cultură.
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”d”, alin.(2) lit.”c”, art. 97, art. 98 şi art.
115 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se constituie comisia de evaluare finală a managementului la Biblioteca
Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud având următoarea componenţă:
1. Domnul Pugna Alexandru - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
2. Domnul Moldovan Florin-Grigore - administrator public al judeţului BistriţaNăsăud;
3. Domnul Filip Vasile - profesor dr. Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistriţa;
4. Domnul Profesor Buzoianu Dumitru - compozitor, dirijor şi redactor Radio-TV;
5. Doamna Nalaţi Victoria – bibliotecar, pictor şi scriitor.
Secretari comisie:
1. Doamna Beşa Carmen-Simona - consilier superior - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul Sabo Augustin - Şef serviciu - Serviciul financiar, contabilitate - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Ani Melinda - consilier superior - Serviciul juridic contencios, resurse
umane - Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a
managementului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, având
următoarea componenţă:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - Şef serviciu - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul Redl Alexandru - consilier superior - Serviciul financiar, contabilitate Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian - consilier juridic asistent - Serviciul juridic,
contencios, resurse umane - Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud;
Secretar comisie - Doamna Câmpan Aurora-Anca - inspector superior - Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.2. (1) Se constituie comisia de evaluare finală a managementului la Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud având următoarea componenţă:

33

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

1.
2.
Năsăud;
3.
4.
5.
Bistriţa.

Domnul Pugna Alexandru - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Domnul Moldovan Florin-Grigore - administrator public al judeţului BistriţaDomnul Filip Vasile - profesor dr. Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistriţa;
Domnul Profesor Buzoianu Dumitru - compozitor, dirijor şi redactor Radio-TV;
Domnul Duda Vasile - Profesor de istoria artei - Liceul de Arte « Corneliu Baba »

Secretari comisie:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - Şef serviciu - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul Sabo Augustin - Şef serviciu - Serviciul financiar, contabilitate - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Bulea Lavinia-Cristina - consilier asistent - Serviciul juridic contencios,
resurse umane - Compartiment resurse umane - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a
managementului la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, având următoarea
componenţă:
1. Doamna Beşa Carmen-Simona - consilier superior - Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Suciu Georgeta Angela - consilier superior - Serviciul financiar,
contabilitate - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Vidican Ana-Maria - consilier juridic asistent - Serviciul juridic,
contencios, resurse umane - Compartiment juridic contencios - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud;
Secretar comisie - Doamna Câmpan Aurora-Anca - inspector superior - Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a
managementului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi la Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre (*).
Art.4. Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei
pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază
de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite,
conform art. 52 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
domnul vicepreşedinte Alexandru Pugna, managerul Bibliotecii Judeţene “George Coşbuc”
Bistriţa-Năsăud şi managerul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-persoanele nominalizate la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre;
-Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-domnul vicepreşedinte Alexandru Pugna;
-Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud;
-domnul Pintea Ioan manager al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud;
-Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;
-domnul Ţărmure Gavril manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud;

34

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE ,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 102
Din 27.08.2015
C.G.A./C.A.A./R.M/5 ex
* Anexa la Hotărârea nr. 102/2015 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Zona Turistică montană Sîngeorz - Băi - Munții Rodnei” a unui spaţiu din
incinta imobilului ”Garaje și atelier de întreținere”, situat în municipiul Bistrița,
Piața Petru Rareș nr. 1-2,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
și modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr. 110/2014 şi nr. 6/2015
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa preşedintelui şi
a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. IX/12973 din 17.08.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
-raportul nr. IICa/12974 din 17.08.2015 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-prevederile art. 866, art. 874-875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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-prevederile art. 6 alin.(2) şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 79/2009 privind
înscrierea în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud a unui imobil;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 92/2015 privind
aprobarea asocierii județului Bistrița-Năsăud cu alte unități administrativ-teritoriale pentru
a constitui Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona turistică montană Sîngeorz-Băi Munții Rodnei”, aprobarea Actului Constitutiv, Statutului și cotei de participare financiară la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona turistică montană Sîngeorz-Băi
– Munții Rodnei”;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 110/2014 privind darea în
folosință gratuită Asociației ”Produs în Bistrița-Năsăud” a unui spațiu din domeniul public
al județului Bistrița-Năsăud;
-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 6/2015 privind darea în
folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” a
unui spaţiu din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud;
-adresa nr. IIA/12805 din 17.08.2015 a Direcţiei economice - Serviciul buget, taxe și
impozite, logistic din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-Adresa nr. IIIAa/12321 din 03.08.2015 a Direcției dezvoltare durabilă și relații externe
din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
-Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 53041 Bistrița, înregistrat la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IIB/10284 din 26.06.2015;
-raportul nr. IBa/13525 din 27.08.2015 al Comisiei economice;
-raportul nr. IBa/13527 din 27.08.2015 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 97, art. 115 alin.(1) lit.c), art. 119, şi
art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 110/2014 privind darea în
folosință gratuită Asociației ”Produs în Bistrița-Năsăud” a unui spațiu din domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Asociația „Produs în Bistrița-

Năsăud” a unui spațiu reprezentând cotă parte din biroul nr. 5, precum şi cota parte
aferentă din părțile comune din imobilul proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
”Garaje şi atelier de întreţinere”, situat în municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1-2,
identificat în Cartea Funciară nr. 53041 Bistrița, Nr.cadastral 53041-C1, conform Anexei nr.
1, Anexei nr.2 și Contractului de comodat prevăzut în Anexa nr. 3, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre”.
2.Alineatul (1) al Articolului 2 din Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art.2.(1) Comodantul acordă cu titlu gratuit în folosinţă comodatarului cota parte de
¼ în suprafață de 3.44 mp din biroul nr. 5 și cota parte de 0.59 mp din 2,35 mp părți
comune, spațiu situat în incinta imobilului proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
”Garaje și atelier de întreținere”, din municipiul Bistriţa, strada Piaţa Petru Rareş, nr. 1-2,
etajul I, identificat în Cartea Funciară nr. 53041 Bistriţa, Nr. cadastral 53041-C1”.
Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 6/2015 privind darea în
folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud" a
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unui spaţiu din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, se modifică după cum
urmează:
1.Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Turism în Bistrița-Năsăud" a unui spațiu reprezentând cotă parte din
biroul nr. 5, precum şi cota parte aferentă din părțile comune din imobilul proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud ”Garaje şi atelier de întreţinere”, situat în municipiul
Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1-2, identificat în Cartea Funciară nr. 53041 Bistrița,
Nr.cadastral 53041-C1, conform Anexei nr. 1 și a Contractului de comodat prevăzut în
Anexa nr. 2”.
2.Alineatul (1) al Articolului 2 din Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2.(1) Comodantul acordă cu titlu gratuit în folosinţă comodatarului cota parte de ¼
în suprafață de 3.44 mp din biroul nr. 5 și cota parte de 0.59 mp din 2,35 mp părți
comune, spațiu situat în incinta imobilului proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
”Garaje și atelier de întreținere”, din municipiul Bistriţa, strada Piaţa Petru Rareş, nr. 1-2,
etajul I, identificat în Cartea Funciară nr. 53041 Bistriţa, Nr. cadastral 53041-C1”.

Art.III. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Turistică montană Sîngeorz - Băi - Munții Rodnei” a unui spațiu
reprezentând cotă parte din biroul nr. 5, precum şi cota parte aferentă din părțile comune
din imobilul proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud ”Garaje şi atelier de
întreţinere”, situat în municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1-2, identificat în Cartea
Funciară nr. 53041 Bistrița, Nr.cadastral 53041-C1, pentru desfăşurarea activităţilor
specifice obiectului de activitate prevăzut în statutul asociaţiei de utilitate publică, conform
anexei nr.1.
(2) Darea în folosință gratuită a spațiului se face pe o perioadă de 10 ani conform
contractului de atribuire în folosință cu titlu gratuit, prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Predarea-preluarea spațiului prevăzut la alin. (1) se face prin proces-verbal, încheiat
între reprezentanții desemnați ai proprietarului și ai beneficiarului.
Art.IV. Cheltuielile cu utilitățile (curent electric, energie termică, apă/canal, deșeuri
menajere), vor fi suportate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona
turistică montană Sîngeorz - Băi - Munții Rodnei” și vor fi facturate de Serviciul buget, taxe
şi impozite, logistic din cadrul Direcției economice, prin defalcarea facturilor de la furnizori,
în baza suprafețelor utilizate și a numărului de persoane.
Art.V. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.VI. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
110/2014, și din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 6/2015 rămân
neschimbate.
Art.VII. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi «pentru».
Art.VIII. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Asociația ”Produs în
Bistrița-Năsăud”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud“ și
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona turistică montană Sîngeorz-Băi – Munții
Rodnei”.
Art.IX. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia economică;
-Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
-Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud”;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud“;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona turistică montană Sîngeorz-Băi – Munții
Rodnei”;
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-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
MICA OPREA
Nr. 105
Din 27.08.2015
Întocmit: C.G.A/G.M/R.M/5 ex.
* Anexele la Hotărârea nr. 105/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea
şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada
15.11.2015-15.03.2016 în judeţul Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
preşedintelui şi a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/12934/17.08.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IV/12931/17.08.2015 al Direcţiei tehnice investiţii, lucrări publice Serviciul administrare drumuri, lucrări publice;
- prevederile "Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor
publice", indicativ AND 525-2013 aprobat prin Ordinul nr. 289/2170 din 17 iunie 2013, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/2015 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2015 conform Legii bugetului
de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018, Anexa nr. 1 la
Capitolul 84.02 Transporturi, subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri şi poduri şi Anexa nr. 4
Programul lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri judeţene pe anul 2015
– Cheltuieli de funcţionare - 102. Întreţinere curentă pe timp de iarnă;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 94/2015 privind a
treia rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 şi a
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bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii
şi subvenţii pe anul 2015 şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
- raportul nr. IBa/13529 din 27.08.2015 al Comisiei de urbanism.
În temeiul 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 Programul de măsuri pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului
pe drumurile judeţene în perioada 15.11.2015-15.03.2016 în judeţul Bistriţa-Năsăud,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru” şi 1
„abţinere”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice prin Serviciul administrare drumuri, lucrări publice
din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia tehnică investiţii, lucrări publice – Serviciul administrare drumuri, lucrări
publice;
- Direcţia economică;
- Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 106
Din 27.08.2015
M.M./R.M/5 ex.
* Anexa la Hotărârea nr. 106/2015 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 prezenţa președintelui și
a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/12824 din 13.08.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVC/12827 din 13.08.2015 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice
– Compartiment autoritatea județeană de transport din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud;
- adresa nr. 333 din 20.07.2015 a S.C. Transmixt S.A. Bistrița, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IVC/11600 din 20.07.2015;
- 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 – Legea serviciilor
de transport public local cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. h), art. 31, art.32, art 33 și art. 35 din Normele de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului transportului nr. 972/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local;
-raportul nr. IBa/13527 din 27.08.2015 al Comisiei de administraţie;
-raportul nr. IBa 13529 din 27.08.2015 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.1. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Transmixt S.A. cu
sediul în Bistriţa, strada Sigmirului, nr. 16, judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO 570362,
pentru următoarele trasee:
-Bistriţa - Silivaşu de Cîmpie - Şopteriu;
-Bistriţa - Şirioara - Ciceu Giurgeşti - Breaza.
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conform graficelor de circulaţie prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre (*).
(2) Licenţele de traseu atribuite conform alin. (1) sunt valabile de la data eliberării,
până la data de 31.12.2015, dată la care expiră contractul încheiat între S.C. Transmixt
S.A., operatorul de transport rutier şi S.C. LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L., beneficiarul
transportului.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ”pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice prin Compartimentul autoritatea județeană de
transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Compartiment autoritatea judeţeană de
transport
-Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
-S.C. Transmixt S.A. cu sediul în Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, județul Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 107
Din 27.08.2015
NL/HD/R.M/4 ex
* Anexele la Hotărârea nr. 107/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
151/2013 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi
Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate
pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, în judeţul
Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa președintelui și
a 29 consilieri judeţeni;
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Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13211 din 21.08.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. IVC/13219 din 21.08.2015 al Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice
– Compartiment autoritatea județeană de transport din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud;
- adresa nr. 50 din 18.08.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism
în Bistrița-Năsăud”, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/13031 din
18.08.2015;
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de
transport public local cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. e) şi art. 17 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 art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul nr. IBa/13527 din 27.08.2015 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/13529 din 27.08.2015 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 49, art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. a) punctul 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. Anexa nr. 3 - Programul județean de transport public de persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, în județul Bistrița-Năsăud, la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 151/2013 privind aprobarea Regulamentului,
Caietului de sarcini şi Programului judeţean de transport public de persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, în judeţul Bistriţa-Năsăud, se modifică şi
se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre (*).
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ”pentru”.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea pe site-ul Consiliului
Judeţean www.portalbn.ro, secţiunea Autoritatea judeţeană de transport.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
tehnică, investiţii, lucrări publice 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:
-Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice - Compartiment autoritatea județeană de
transport;
-Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița- Năsăud”;
-
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-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 108
Din 27.08.2015
HD/MN/4 ex.
* Anexa la Hotărârea nr. 108/2015 se poate consulta pe site-ul

www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind a patra rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud pe anul 2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului fondurilor
externe nerambursabile
pe anul 2015
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
preşedintelui şi a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13220/21.08.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. II/13221/21.08.2015 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 20 din 28 iulie 2015 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile Deciziei nr. 17/13.08.2015 privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, transmisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud prin adresa nr.
35796/13.08.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
II/12883/14.08.2015;
- adresa nr. 115735/12.08.2015 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
privind bugetul repartizat Camerei Agricole Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. IX/12903 din 14.08.2015;
- Notificarea nr. 65707/04.08.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.
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IV/12580/07.08.2015, privind realizarea unor obiective de investiţii, aprobate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
României nr. 28/2013;
- adresa nr. 13057/18.08.2015 a Direcției tehnice, investiții, lucrări publice –
Serviciul tehnic, investiții din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, privind
necesitatea reabilitării instalației termice și instalarea unui lift exterior în sediul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 2, alin. (1) pct. 47, art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/10.02.2015
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa - Năsăud pe anul 2015
conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 20162018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 32/13.03.2015
privind prima rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 71/27.05.2015
privind a doua rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 94/29.07.2015
privind a treia rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015 şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 39/26.03.2015
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene BistriţaNăsăud pe anul 2015;
- raportul nr. IBa/13525 din 27.08.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/13527 din 27.08.2015 al Comisiei de administraţie;
- raportul nr. IBa/13528 din 27.08.2015 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IBa/13529 din 27.08.2015 al Comisiei de urbanism.
În temeiul prevederilor art. 91 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 majorează veniturile bugetului propriu al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, trimestrul IV, cu suma de 348 mii lei, cod 11.02.01 « Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor » –
pentru plata personalului neclerical.
(2) Se majorează cheltuielile bugetului propriu al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, trimestrul IV, cu suma de 348 mii lei, la capitolul 67.02 « Cultură, recreere şi
religie », 67.02.06 « Servicii religioase », art. 59.15 « Contribuţii la salarizarea personalului
neclerical ».
Art.2. (1) Se majorează veniturile bugetului propriu al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, trimestrul IV, cu suma de 143 mii lei, cod 42.02.44 « Subvenţii din bugetul de
stat pentru finanţarea camerelor agricole ».
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(2) Cu suma de 143 mii lei, repartizată pentru trimestrul IV, se majorează subvenţia
acordată activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subventii, Titlul VI
« Transferuri între unităţi ale administraţiei publice », art. 51.01.49 « Transferuri din
bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole », capitolul 83.02.03 « Agricultură ».
(3) Se majorează bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi subvenții pe anul 2015, trimestrul IV, după cum urmează:
- la venituri cod 43.10.15 « Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor
agricole » cu suma de 143 mii lei;
- la cheltuieli la capitolul 83.10.03.07 « Camere Agricole » cu suma de 143 mii lei.
Art.3. (1) Se diminuează secțiunea de dezvoltare cu suma de 5000 mii lei capitolul
80.02 « Acţiuni generale economice », subcapitol 80.02.01.10 « Programe de dezvoltare
regională şi socială », art.55.01.42 « Transferuri din bugetul local către asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară », 3500 mii lei în trimestrul III şi 1500 mii lei în trimestrul IV.
(2) Suma de 5000 mii lei se transferă de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea de
funcţionare, astfel: 100 mii lei la cap 51.02. « Autorităţi publice » paragraf 51.02.01.03
« Autorităţi executive » şi 4900 mii lei la capitolul 84.02.03.01 « Drumuri şi poduri ».
Art.4. (1) Se majorează alocările la cap.51.02. « Autorităţi publice » paragraf
51.02.01.03 « Autorităţi executive » cu suma de 850 mii lei, astfel:
- la secţiunea de funcţionare, art. 20.30.30 « Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii » suma de
100 mii lei, în trimestrul III;
- la secţiunea de dezvoltare cu suma de 750 mii lei la Titlul XII « Active nefinanciare », art.
71.03 « Reparații capitale aferente activelor fixe » suma de 750 mii lei în trimestrul III, din
care: 500 mii lei pentru reparaţii instalaţie sistem de încălzire sediul Consiliului Judeţean
Bistrita-Năsăud și 250 mii lei instalare lift acces Consiliul Judeţean Bistrita-Năsăud.
(2) Suma de 750 mii lei alocată pentru secțiunea de dezvoltare se utilizează din
excedentul anului 2014.
Art.5. Se aprobă utilizarea excedentului din exerciţiul financiar 2014 şi nerepartizat,
în sumă de 5220 mii lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiţii:
- reparaţii instalaţie sistem de încălzire pentru sediul Consiliului Judeţean BistritaNăsăud cu suma de 500 mii lei;
- instalare lift acces în sediul Consiliului Judeţean Bistrita-Năsăud cu suma de 250 mii lei;
- modernizare DJ 172 D, km 0+000-18+000 Mureşenii Bîrgăului - Miţa - Bistriţa Bîrgăului
cu suma de 270 mii lei;
- modernizare DJ 170 km 13+450-24+450 Negrileşti - Breaza cu suma de 2400 mii lei;
- modernizare DJ 173D km 16+500-26+300 Bistriţa - Nimigea de Sus cu suma de 1600 mii
lei;
- modernizare DJ 173C km 9+125-19+860 Buduş - Şieu cu suma de 100 mii lei;
- modernizare DJ 173B km 2+125-12+150 Bistriţa - Tărpiu cu suma de 100 mii lei.
Art.6. (1) Se majorează veniturile bugetului propriu al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud cu suma de 1434 mii lei, trimestrul III în cadrul secţiunii de dezvoltare la codul
42.02.65 « Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală ».
(2) Se majorează cheltuielile bugetare la capitolul 84.02.03.01
« Drumuri şi
poduri », cu suma de 1434 mii lei, trimestrul III, la secţiunea de dezvoltare.
(3) Se diminuează secţiunea de dezvoltare capitolul 84.02.03.01 „Drumuri şi poduri’’
cu suma de 5750 mii lei.
(4) Se majoreză secţiunea de dezvoltare prin utilizarea excedentului în sumă 4470
mii lei.
(5) Cheltuielile secţiunii de funcţionare se majorează cu suma de 10650 mii lei la
capitolul 84.02.03.01 « Drumuri şi poduri ».
(6) Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.
94/29.07.2015 cu privire la Programul lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări

45

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 11 / 21 SEPTEMBRIE 2015

drumuri judeţene pe anul 2015 şi Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud nr. 94/29.07.2015 cu privire la Programul lucrărilor de investiţii pe anul 2015,
conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.7. Se majorează nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 cu
suma de 1030 mii lei.
Art.8. Se aprobă efectuarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului
aprobat pentru aparatul propriu şi al unităţilor subordonate Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi “pentru” şi 2
voturi “împotrivă”.
Art.10. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 110
Din 27.08.2015
VT/BD/MN/5 ex.
* Anexele la Hotărârea nr. 110/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
HOTĂRÂRE
privind acordarea creşterilor salariale personalului din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a unor instituţii publice subordonate
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa preşedintelui şi
a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13450 din 26.08.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. 13461 din 26.08.2015 al Direcţiei economice şi al Direcţiei
administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IAb/11164 din 10.07.2015 a Direcţiei administraţie locală din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. IIA/11164 din 14.07.2015 a Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr. 26345 din 25.08.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub
nr. II/13382 din 25.08.2015;
- adresa nr. 2425 din 25.08.2015 a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13397 din 25.08.2015;
- adresa nr. 789 din 25.08.2015 a Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13401 din 25.08.2015;
- adresa nr. 712 din 25.08.2015 a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13402 din 25.08.2015;
- adresa nr. 837 din 25.08.2015 a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” BistriţaNăsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13407 din 25.08.2015;
- adresa nr. 1/1746 din 25.08.2015 a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al județului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
sub nr. II/13410 din 25.08.2015;
- adresa nr. 36323 din 21.08.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. II/13276 din
24.08.2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/2014 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018 cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2015;
- prevederile art. 120 alin. (1) și art. 122 din Constituția României, republicată;
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- prevederile art. 24 și art. 87 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, art. 9, art. 12, art. 13 şi Anexei nr. I, Capitolul I, A, Capitolul II,
A, B, C, pct. VI, D, Capitolul IV, C 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. (5^2) şi (5^3), art. 7, alin. (2), art. 11 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. (2) şi art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1091/2014 privind
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- raportul nr. IBa/13525 din 27.08.2015 al Comisiei economice;
- raportul nr. IBa/13527 din 27.08.2015 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. c) și alin. (5), art. 97,
art. 98, art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea creşterii salariale cu 12% pentru personalul din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al județului Bistriţa-Năsăud, Bibliotecii Judeţene ”George Coşbuc” BistriţaNăsăud, Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, Centrului Judeţean pentru Cultură BistriţaNăsăud, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud şi a
Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud, începând cu data de 01.09.2015.
Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi conducătorii instituţiilor
publice subordonate, în calitate de ordonatori de credite, vor dispune măsurile legale
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu încadrarea cheltuielilor
de personal în limita bugetului aprobat și în limita plafonului de cheltuieli de personal
repartizat conform prevederilor legale.
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 de către Serviciul administraţie şi relaţii publice
cu:
-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
-Instituţiile publice subordonate, prevăzute la art. 1;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA
Nr. 111
Din 27.08.2015
SR/MN/5 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume unităţilor administrativ-teritoriale pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
preşedintelui şi a 29 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. IX/13524 din 27.08.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr. II/13526 din 27.08.2015 al Direcţiei economice şi al Direcţiei
tehnice, investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art. 82 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 638 din 19.08.2015 privind repartizarea pe
județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale;
- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 Legea finanţelor publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 17/10.02.2015 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 conform
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a estimărilor pe anii 2016-2018, cu
modificările şi completările ulterioare;
-raportul nr. IBa/13525 din 27.08.2015 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin.
(5) lit. a) pct. 12, art. 97 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea unor sume unităţilor administrativ-teritoriale pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale conform Anexei nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. Se majorează bugetul propriu al judeţului cu suma aprobată la art. 1 din
prezenta hotărâre, după cum urmează:
-La venituri codul 11.02.05 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumuri”;
-La cheltuieli capitolul 84.02.03.01 „Drumuri şi poduri’’ conform Anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în
conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate prin prezenta hotărâre.
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Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi “pentru”, 10
voturi ” împotrivă” şi 3 ”abţineri”.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii
publice cu:
-Direcţia administraţie locală;
-Direcţia economică;
-Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
-Unităţile administrativ teritoriale, prevăzute în Anexa nr. 1;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Nr. 112
Din 27.08.2015
CTI/MN/5 ex.

* Anexele la Hotărârea nr. 112/2015 se pot consulta pe site-ul

www.portalbn.ro
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