ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.II/18904 din 17.08.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 12 august 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 12 august 2021 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1400. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.232 din 06.08.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 12 august 2021, orele 1400. Consilierii
judeţeni au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este
condusă de doamna vicepreședinte Tabără Camelia, iar prezența este făcută
prin apel nominal.
La ședință sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni, după cum urmează:
doamna Tabără Camelia - vicepreședinte, domnul Antal Attila, doamna Calo
Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu Augustin-Florinel,
domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Lăcătuș
Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian,
domnul Marica Marius-Macedon, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop
George, domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus MarinVasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici
Gheorghe, doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
Lipsesc de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan și
următorii consilieri județeni: domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian –
vicepreședinte, domnul Bertel Doru, domnul Ganea Octavian-Mihai și domnul
Moldovan Florin-Cristian.

*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului.
*
De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarba TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamna
Ceuca Adriana-Gabriela - șef birou, doamna Stan Cristina-Gabriela - consilier
superior, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal, doamna Palade
Ionela-Crina - consilier superior, doamna Ivan Mihaela - consilier cabinet
președinte și doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte. La
ședință participă, on-line, în calitate de invitat, domnul Lazany Gabriel manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa.
*

(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, stimați colegi! Bun venit la ședința extraordinară din luna
august. Cu permisiunea dumneavoastră începem prezența.
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(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)
.....

Camelia Tabără: - vicepreședinte Domnul Zăgrean Ioan?
Zăgrean Ioan: - consilier județean Prezent. Sărut-mâna. Am rugămintea, eu sunt plecat din țară, sunt în
trafic. În eventualitatea în care rămân fără semnal, vreau să știți că votul
meu este „pentru” la toate. Voi rămâne, voi participa, dar dacă se întâmplă,
asta este. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumim mult, domnule Zăgrean!
Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 26, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi, suplimentat.
1.
Proiect de hotărâre nr.VIII/18152 din 06.08.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bistriţa
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

2.
Proiect de hotărâre nr.VIII/18449 din 10.08.2021 privind
aprobarea Documentației de atribuire și a Comisiei de evaluare a
ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a imobiluluiteren situat în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, județul
Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița,
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proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii,
dotării și exploatării unui Centru de radioterapie
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.I/17523 din
29.07.2021 formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.88/2021 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte O să vă rog să votați electronic ordinea de zi.

Cu 26 de voturi „pentru”, ordinea de zi suplimentată a fost
aprobată.
Mulțumesc.

*

Camelia Tabără: - vicepreședinte 1.
Proiect de hotărâre nr.VIII/18152 din 06.08.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bistriţa
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Discuții? Comentarii?
Calo Viorica: - consilier județean Dacă îmi dați voie, doamna vicepreședinte?
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, doamna Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc.
Știți că tot astăzi am avut și ședința de comisii reunite, știți foarte bine
care a fost amendamentul pe care l-am propus. Acum vorbim de ROF?
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.
Calo Viorica: - consilier județean ROF-ul este primul. Ok. Atunci vreau să-i mulțumesc, domnului Lazany
pentru promptitudinea cu care mi-a trimis organigrama, și nu același lucru
pot să-l spun și despre cei de la consiliul județean, de la care am cerut-o, de
vreo 2 luni, și nu am primit-o nici în ziua de azi. Eu îi mulțumesc, domnului
director Lazany.
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Da. Mulțumesc. O să vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc.

*

Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/18449 din 10.08.2021 privind
aprobarea Documentației de atribuire și a Comisiei de evaluare a
ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a imobiluluiteren situat în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, județul
Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii,
dotării și exploatării unui Centru de radioterapie
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Discuții, comentarii, dacă sunt?
Calo Viorica: - consilier județean Da, doamna vicepreședinte.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.
Calo Viorica: - consilier județean Deci, mi-ar fi plăcut foarte mult ca domnul președinte Emil Radu
Moldovan, să fie alături de noi, astăzi, pentru că este un proiect extraordinar
de bun și foarte benefic pentru municipiu. Ați auzit astăzi foarte bine ce
amendament am avut, care din păcate datorită juridicului și a legalității, și nu
vrem să trecem peste aceasta, doamne și ferește, dar mi-aș dori foarte mult
și eu am să votez, bineînțeles că îmi doresc acest centru de radioterapie
pentru cei care sunt bolnavi, dar mă simt un pic vinovată că ... atâta timp cât
acest proiect este inițiat de domnul președinte Emil Radu Moldovan și noi
consilierii vom vota pentru acest proiect, eu mă simt vinovată pentru că
îngreunăm, îngreunăm, și am să spun de 10 mii de ori acest lucru, pe orice
investitor care vrea să facă ceva în municipiul acesta sau în județul nostru.
Îl rog pe domnul Emil Radu Moldovan să se gândească și la faptul că ar
fi mare, mare păcat, că nu prea au fost investitori care au făcut ceva în
Bistrița sau în județ, în ultima perioadă, să se gândească la cheltuiala celui
care va face ... plus că are de plătit o garanție de bună execuție care este
calculată în lei, că am recalculat-o astăzi, este un miliard și ceva! Plătește
redevența pe perioada în care nu are nici un venit, iar vreo trei miliarde și
ceva. Costul care este în lei, transformat, este aproape 32 de miliarde. Este
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un contract într-adevăr foarte bun, dar este foarte încărcat pe investitor. Am
să votez, dar mă simt un pic vinovată că nu ajutăm absolut cu nimic
investitorul ca să se apropie de Bistrița și de municipiu. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Doamna Calo așa cum v-i s-a răspuns și de dimineață de către
personalul de specialitate, practic toate aceste procente sunt impuse de
reglementările noului Cod administrativ și vorbim de niște valori mari pentru
că e o concesiune pe 49 de ani.
Sperăm să se realizeze, toată lumea a lucrat cu maximă responsabilitate
„vis-a-vis” de acest proiect și tocmai faptul că îl inițiază domnul președinte
Emil Radu Moldovan, cu toții ni-l dorim, că într-adevăr e o chestiune sensibilă
și cetățenii îl așteaptă.
Dacă nu sunt alte intervenții, vreau să vă atenționez că prima dată
votăm comisia, așa cum o aveți în materialul prezentat și apoi proiectul de
hotărâre.
Deci la punctul 2.1, vot secret pentru Constituirea comisiei de evaluare
a ofertelor pentru concesionarea imobilului-teren prevăzut la art.1. Vă rog să
votați.

Cu 25 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.2 a fost adoptat.
Mulțumesc.
Vot pentru proiectul de hotărâre în integralitate, vă rog!

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc.

*

Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.I/17523 din
29.07.2021 formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.88/2021 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud
Discuții, comentarii? Nu sunt. Supunem la vot respingerea plângerii din
29.07.2021 și menținerea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.88/2021. Vă rog să votați.

Cu 24 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Coman
Samuel-Leon și domnul Rus Marin-Vasile)
Mulțumesc.

*
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc mult de tot pentru prezență și participare, ordinea de zi s-a
consumat, ne vedem la ședința ordinară.
Mulțumesc mult de tot, la revedere tuturor și o zi bună!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1415)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.08.2021

Întocmit: Consilier superior, Palade Ionela-Crina ______
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