ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/21169 din 22.09.2022
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din
data de 31 august 2022 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului
Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul BistriţaNăsăud, începând cu orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.174 din 24.08.2022 a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 august 2022, orele
1430. 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 ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este condusă de
doamna vicepreședinte Camelia Tabără.
La ședință sunt prezenți următorii consilieri județeni: doamna Tabără
Camelia - vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian vicepreședinte, domnul Bertel Doru, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna
Cîrcu Mirela-Maria, domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont EmilianaCristina, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna
Duca Simona-Elena, domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai MihaelSimion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica
Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea VasileLucian, domnul Pop George, domnul Puica Vasile, domnul Rus DorinOctavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul
Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și
doamna Ulecan Maria.
*
Lipsește de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan și
următorii consilieri județeni: domnul Antal Attila și doamna Calo Viorica.
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: doamna Butta Elena director executiv, domnul Cioarba Teofil-Iulian - director executiv, domnul

Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, domnul Pop Marian-Gabriel - șef serviciu,
doamna Hasnăș Veronica - șef serviciu, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, doamna Nicoară Maria - consilier superior, domnul Dragotă
Ciprian-Nicușor - consilier principal, doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier
cabinet președinte și domnul Marica Alex-Dan - consilier cabinet președinte.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Cosma VasileEugen - director al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, domnul
Grec Răzvan-Adrian - director executiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Alimentare cu Apă și Canalizare Bistrița-Năsăud, domnul
Șandru Ion - director general al Societății Aquabis S.A, domnul Lazany Gabriel
- manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, domnul Gavrilaș GeorgeAlexandru - manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, doamna Halasu
Maria-Alina - șef serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, doamna Dragu Ana - președintele
Asociației Autism Europa Bistrița, domnul Hangea Silviu - președinte al
Asociației „Moralia” și reprezentanții mass-media.
*
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(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud din luna august. Suntem prezenți 28 de consilieri județeni din
cei 30. Avem o ședință ordinară cu 14 puncte pe ordinea de zi.
O să vă prezint proiectul ordinii de zi, suplimentat cu 3 proiecte de
hotărâri:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.07.2022
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.08.2022

a

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/18228 din 09.08.2022 pentru
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.16/2019 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul
Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cu modificările și
completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/19188 din 24.08.2022 privind darea
în administare către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, a
bunului imobil - Prag, aparținând domeniului public al Județului
Bistrița-Năsăud, situat în localitatea Sărata, pe râul Bistrița, în aval
de podul de pe DJ 154, pentru realizarea unei facilități pentru
migrarea ihtiofaunei prin proiectul „Refacerea ecosistemelor
acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale râului Bistrița
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aferent corpului de apă RORW2.2.24.4_B4 – Bistrița – cf. Tănase –
cf. Șieu”, care urmează a fi finanţat prin POIM
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.X/18676 din 17.08.2022 privind aprobarea
Programului de măsuri pentru deszăpezirea și combaterea poleiului
pe drumurile județene din județul Bistrița-Năsăud în perioada
01.11.2022 - 31.03.2023

Iniţiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreşedinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/17817 din 04.08.2022 privind
modificarea datelor de identificare a unui imobil-teren aflat în
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud aferent sistemului
public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionat către
Societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, prevăzute în Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2008, cu
modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/18839 din 19.08.2022 privind
schimbarea destinației și constituirea dreptului de administrare în
favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud asupra unui imobil-construcție, situat în
municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr.23, înscris în
Cartea funciară nr.79514 Bistrița, proprietate publică a județului
Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/19237 din 24.08.2022 privind
aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul
Județului Bistrița-Năsăud 2022-2026
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/19196 din 24.08.2022 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru
ocuparea funcției de director adjunct la Centrul Școlar de Educație
Incluzivă nr.2 Bistrița
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/19250 din 24.08.2022 privind
derularea procesului de bugetare participativă în vederea selectării
proiectelor care vor fi finanțate în anul 2023 din bugetul de venituri
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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11. Proiect de hotărâre nr.VIII/19366 din 26.08.2022 privind a
patra rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/19398 din 26.08.2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 către
unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul
pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada
septembrie-decembrie a anului școlar 2022-2023
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.X/19345 din 25.08.2022 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de
investiții „Lucrări de consolidare pe DJ 173C, km 3+055-3+300,
Bistrița - Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreşedinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

14. Diverse

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Dacă sunt intervenții la proiectul ordinii de zi? Dacă nu sunt, vă rog să
votați ordinea de zi.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi suplim entat a
fost aprobat.
Mulțumesc!

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.07.2022
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

a

Cu 28 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.08.2022
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/18228 din 09.08.2022 pentru
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița4

Năsăud nr.16/2019 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul
Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cu modificările și
completările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/19188 din 24.08.2022 privind
darea în administare către Administrația Bazinală de Apă SomeșTisa, a bunului imobil - Prag, aparținând domeniului public al
Județului Bistrița-Năsăud, situat în localitatea Sărata, pe râul
Bistrița, în aval de podul de pe DJ 154, pentru realizarea unei
facilități pentru migrarea ihtiofaunei prin proiectul „Refacerea
ecosistemelor acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale
râului Bistrița aferent corpului de apă RORW2.2.24.4_B4 – Bistrița –
cf. Tănase – cf. Șieu”, care urmează a fi finanţat prin POIM
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.
Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat .
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.X/18676 din 17.08.2022 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea și
combaterea poleiului pe drumurile județene din județul BistrițaNăsăud în perioada 01.11.2022 - 31.03.2023
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/17817 din 04.08.2022 privind
modificarea datelor de identificare a unui imobil-teren aflat în
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud aferent sistemului
public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionat către
Societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, prevăzute în Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2008, cu
modificările și completările ulterioare
Comisia de urbanism - aviz favorabil
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Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/18839 din 19.08.2022 privind
schimbarea destinației și constituirea dreptului de administrare în
favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud asupra unui imobil-construcție, situat în
municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr.23, înscris în
Cartea funciară nr.79514 Bistrița, proprietate publică a județului
Bistrița-Năsăud
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/19237 din 24.08.2022 privind
aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul
Județului Bistrița-Năsăud 2022-2026
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz nefavorabil
Înainte de a solicita eventuale intervenții, vreau să vă spun că de
dimineață a avut loc Colegiul Prefectural și nu au primit avizul pentru această
Strategie.
Eu sunt inițiatorul acestui proiect, dar nu am nici un fel de contribuție în
elaborarea planului. Noi avem pur și simplu obligația de a-l aduce până la
data de 31 august în fața dumneavoastră și de a solicita un răspuns
instituțional vizavi de acest plan pe care l-a întocmit CPECA. Înainte de
ședință, au venit reprezentanții de la CPECA și au solicitat dacă putem să-l
retragem. Ne-am consultat cu juridicul și nu este în regulă să-l retragem. Lam discutat în comisii, a primit aviz nefavorabil, a născut foarte multe discuții,
s-a înțeles acest mesaj, că el trebuie revizuit și trebuie concretizat. Eu o să-l
supun la vot pentru că trebuie să avem acest răspuns instituțional vizavi de
forma care ne-a fost predată și prezentată. Dacă sunt intervenții, vă rog.
Da, domnule consilier Pintea.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean 6

Pe scurt, susțin ceea ce am susținut și în comisie. Nu e ceea ce ne-am
dori acest Plan de acțiune, e bazat pe banalități, pe foarte multe generalități,
nu regăsim lucruri concrete care pot fi măsurabile ulterior. Știu că CPECA nu
are rol esențial în prevenire și consiliere, sunt multe alte instituții implicate,
dar ar trebui măcar ca, de la nivelul nostru, să pornim niște acțiuni concrete
în acest sens. Deci, mi-ar plăcea ca acest proiect să fie mult mai detaliat, să
cuprindă și unele elemente concrete pe care ulterior să le putem măsura.
Apropo, dacă tot a venit discuția aceasta, știu că există undeva un proiect de
modernizare a secției de psihiatrie de la nivelul Spitalului Județean de
Urgență Bistrița. Poate nu ar fi lipsit de interes să ne gândim pe viitor la
înființarea unei secții de toxicomani. Nu chiar secție, că nu se poate, dar
măcar un sector cu până la 10 paturi pentru toxicomani.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc. Domnul consilier Rus Virgil.
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean Buna ziua, doamna președintă de ședință, doamnelor, domnilor!
Întăresc ceea ce spunea domnul președinte de comisie și eu am fost
împotriva acestui proiect sau, mă rog, m-am abținut asupra acestui proiect
deoarece l-am văzut într-un cadru general. Altfel spus, un proiect care
prezintă niște situații, optimizare, fidelizare sau știu eu ce anume, dar
acțiunile concrete nu sunt prezente acolo. Și în acest sens, am propus să
revină cu proiectul și să revină concret cu acțiunile care pot să fie
implementate nu doar la nivelul societății civile, ci în școli. Gândiți-vă în
momentul în care vine în școală cu un set de flyere, dacă prezintă același
mesaj ... și fac o paranteză pentru cei care fumează, câți dintre
dumneavoastră v-ați lăsat de fumat văzând că pe pachetele de țigări sunt
acele imagini care oarecum ne descurajează ... nu s-au lăsat foarte mulți, cu
siguranță. Eu consider că o abordare individuală mai mult și nu de grup poate
să prevină și să combată acest flagel. De ce? Pentru că suntem ființe
individuale și unii copii să știți că se apucă de fumat deoarece se simt singuri,
ori acei copii trebuie să primească un alt gen de mesaj. Alți copii provin din
familii cu probleme, familii unde există un mediu conflictual. Pentru acei copii
cred că mesajul trebuie să fie de alt gen. Putem continua lista, în acest sens
propun ca planul pe care îl vor prezenta factorii implicați, pe care îi apreciez
pentru ceea ce au făcut, dar nu e încă complet, să revină cu planul, cu
proiectul mult mai bine pus la punct și cu acțiuni concrete, adecvate pentru a
fi implementate. În acest sens, propun și eu să ne abținem.
Mulțumesc!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc. Domnul Samuel Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județan Buna ziua! Am atras atenția doamnei Borcani și acestei instituții CPECA,
încă din februarie în ATOP, că nu e în regulă să facă numai câteva activități și
apoi am adus subiectul în consiliul județean, ca să-l cunoască tot județul și
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practic să avem altă forță de abordare a acestei probleme grave, consumul
de droguri.
La fel, am văzut acum tot felul de generalități, dar între timp, din
februarie până acum, sunt câteva școli care sunt deja exemple de bună
practică, cum este Colegiul Andrei Mureșanu. Deci, să colaboreze cu oameni
care au făcut ceva pe domeniul acesta, cu ONG-urile care sunt în județ care
lucrează cel puțin de 10 ani. Avem aici un director al unui ONG care a făcut
foate mult pe domeniul acesta, domnul Hangea, dacă vrea și să vorbească la
final, dacă îi dați voie, doamna președintă, și doamna Dragu, care este
specialist în domeniu. Oameni care deja au făcut ceva de mulți ani. Eu am
colaborat acum 7 ani la Liceul cu Program Sportiv cu domnul Hangea și
rezultatele au fost foarte bune, după părerea mea. De asemenea, totodată,
domnule doctor, v-aș contrazice! Să știți că ei sunt singurii specialiști din
județul nostru împreună cu ONG-urile, nu noi, consiliul județean. Deci în jurul
CPECA ar trebui să se facă un proiect ...
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Eu mă refeream la instituțiile care sunt implicate în ...
Samuel-Leon Coman: - consilier județan Bun! Celelalte instituții în jurul CPECA pentru că ei sunt cu adevărat
specialiști și eu aș cere ca să se suplimenteze numărul de specialiști ca să fie
o echipă de 7-8 oameni care să aibă un efect în județul nostru. Noi spunem
multe lucruri, eu ca profesor știu fenomenul de mai bine de 7-8 ani, dar cu
adevărat specialiștii trebuie să facă ceva în domeniul acesta și noi să-i
ajutăm. Acum, existând exemplele acestea din județ de care v-am zis, în
primul rând exemplul acesta din vară al celor de la Andrei Mureșanu, care au
făcut lucruri extraordinare, au chemat un ONG din Cluj specializat, au avut
colaborare cu penitenciarul, și sunt la penitenciar oameni care vor să
vorbească cu copiii și îi putem folosi pe oamenii aceștia ca să facem cu
adevărat prevenție, ceea ce trebuie făcut la un nivel foarte mare. Domnul
inspector general de la învățământ știu că e pregătit cu o strategie foarte
bună în domeniul acesta, și dacă nu face dânsul, o să fim peste un an... o să
fie un dezastru!
Deci, dacă nu urmărim ca în primul rând în școli, acolo e efectul
numărul 1, după părerea mea. Apoi restul, toate instituțiile la un loc dacă pot
să facă 50% cât face învățământul. Sper să colaboreze CPECA cu ceea ce
există deja ceva bun în județul nostru.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc. După discuția pe care am avut-o înainte de ședință se pare
că, după discuțiile de astăzi din Colegiul Prefectural, au înțeles, și că vor
încerca să o aducă în formă îmbunătățită.
Conform reglementărilor, ei ne-au depus un material, s-a generat un
proiect de hotărâre și noi trebuie să dăm răspunsul instituțional prin votul pe
care îl facem pe forma pe care am avut-o și în comisii. Vă rog să votați.
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean 8

Dacă îmi permiteți în completare, aș vrea...
Camelia Tabără: - vicepreședinte O să discutăm la diverse, dacă vreți o să invităm și pe invitați....
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Numai atâta, dar dânșii ca să fie ajutați, trebuie să ne solicite ajutorul,
suntem la dispoziție oricând, fiecare cu expertiza pe care o are...
Camelia Tabără: - vicepreședinte Se pare că au înțeles!
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean Voiam să completez cele spuse de domnul Samuel. Într-adevăr sunt
specialiști toți cei care se ocupă, dar ne privește pe toți și se pare că
consumul este la nivel alarmant și exagerat la nivel național. De multe ori
specialiștii folosesc șabloane și uneori nu se potrivesc la ceea ce se întâmplă
pe piață, ceea ce a fost acum 10 ani cu ceea ce este acum. Atunci, întradevăr, ceea ce spunea domnul președinte Pintea cred că o colaborare și un
parteneriat cu toți cei din consiliu, chiar și sub formă de voluntariat nu ar face
decât să aducă beneficii în cazul acestui proiect. Vă mulțumesc!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da. Mulțumesc. O să deschid votul.

Cu 1 vot „pentru”, 3 „îm potrivă” și 24 „abțineri”, proiectul de
hotărâre a fost respins.

(A votat cu „pentru” domnul consilier județean Scuturici Gheorghe. Au
votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Darabont EmilianaCristina, domnul Pop George și doamna Ulecan Maria.)
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/19196 din 24.08.2022 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru
ocuparea funcției de director adjunct la Centrul Școlar de Educație
Incluzivă nr.2 Bistrița
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supun la vot secret art.1 alin.(1) și alin.(2) - desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și a membrului supleant
în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea
funcției de director adjunct, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2
Bistrița.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 alin.(1) și alin.(2) a fost
adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc.
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*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/19250 din 24.08.2022 privind
derularea procesului de bugetare participativă în vederea selectării
proiectelor care vor fi finanțate în anul 2023 din bugetul de venituri
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud
La acest proiect apare ca inițiator domnul Președinte Emil Radu
Moldovan pentru că, fiind vorba de o bugetare, ordonatorul principal,
conform legislației, trebuie să fie inițiator. Dar, simțim nevoia de fiecare dată
să amintim că e unul din proiectele sau inițiativele de succes pe care le-a
propus colegul nostru, domnul consilier Rus, pe care am reușit să-l derulăm
în anul anterior, cu un proiect pe un corp de clădire de la DGASPC Teaca. Un
soi de destinație pentru ONG-uri și care intră în eficiență energetică atâta cât
permite suma și sperăm cu o popularizare corespunzătoare, și cu o abordare
de întreg an financiar, să intre în bugetarea participativă cât mai multe
asemenea proiecte.
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Avem vot secret pe componența comisiilor, art.3 alin.(1) - Componența
Comisiilor mixte de analiză și validare a proiectelor depuse în cadrul
procesului de bugetare participativă la nivelul județului Bistrița-Năsăud.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.3 alin.(1) a fost adoptat.

Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate, vă rog să
votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/19366 din 26.08.2022 privind
a patra rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/19398 din 26.08.2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 către
unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul
pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada
septembrie-decembrie a anului școlar 2022-2023
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da. Am dat drumul la vot, vă las după, nici o problemă.
Samuel-Leon Coman: - consilier județan Deci, am mai spus-o și anul trecut, în mare parte sunt bani aruncați pe
fereastră, din păcate. Deci, noi trebuie să avem grijă ca să oferim elevilor o
masă gratuită, o masă caldă gratuită la ora 12:00, cum există din Ungaria
încolo până în capătul continentului. Numai la noi este altfel. Deci, numai la
noi mănâncă copiii tot felul de prostii la școală, nu suntem în stare decât la
150 de școli să oferim în țară masă caldă gratuită, ceea ce este un lucru grav.
Ne ocupăm cu tot felul de cornuri, de mere, de lapte.
Camelia Tabără: - vicepreședinte E program național, domnule consilier.
Samuel-Leon Coman: - consilier județan Știu, de ani de zile! Dar, pe viitor sper să se întrerupă cumva acest
program și să se treacă la lucruri serioase. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Deocamdată suntem foarte bucuroși că din prima zi de școală, toate
etapele de licitație s-au derulat și copiii îl vor avea și sperăm să le și mănânce
și să se bucure de ele.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 13. Proiect de hotărâre nr.X/19345 din 25.08.2022 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de
investiții „Lucrări de consolidare pe DJ 173C, km 3+055-3+300,
Bistrița - Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 14. Diverse
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Dacă sunt intervenții pentru un subiect extrem de sensibil și important
acum, dacă sunt ... da, domnule Samuel.
Samuel-Leon Coman: - consilier județan Am invitat 2 reprezentați ai unor ONG-uri care au muncit de mulți, mulți
ani în județul nostru pe acest domeniu și pe altele. După părerea mea, noi
putem face foarte multe lucruri și noi ca instituție, la capitolul acesta,
prevenție și mai mult decât prevenție, legat de droguri. Deja s-au derulat
câteva proiecte, deci nu a fost degeaba că am vorbit în consiliul județean prin
martie și aprilie și noi la ATOP înainte, cum cred unii, că vorbim degeaba prin
ATOP, din păcate! Sunt oameni care au impresia că nu poți face nimic. Știți,
nu e așa! S-au derulat deja câteva proiecte în județ, prin învățământ se fac
lucruri foarte bune. Ceea ce cer eu și am vorbit cu domnul director de la
spital, e să continuăm, să facem și ... dacă se poate în timp, un centru de
refacere, reabilitare, nu știu cum o să îi spună, ceea ce a spus domnul doctor.
Există exemple mai multe în țară, doamna vicepreședinte văd că știe deja de
Teen Challenge România, de care știu de mai mult de 10 ani, ei fac cu
adevărat ceea ce trebuie. Sunt ONG-uri. Statul român nu este în stare să facă
instituțional încă o secție în care să țină 20-30 de oameni pe care să-i
recupereze pentru societate.
De asemenea, un ONG face...uitați-vă reintegrarea socială a celor care
au fost în penitenciare, în pușcărie. Deci un ONG! Pentru că statul român încă
nu înțelege să facă ceea ce este dator să facă, să reabiliteze oamenii care au
greșit în viață. Ori un astfel de centru, cred că ar trebui să fie... am discutat și
cu doamna Dragu, cred că în subordinea spitalului că acolo sunt și specialiști.
Dar, pe lângă că sunt specialiști, o colaborare că așa există în multe județe
din țară cu bisericile din oraș, pentru că după rezolvarea problemei medicale,
este o problemă care durează luni și ani de reintegrare a acelor oameni. Teen
Challenge îi ține un an de zile, vă dați seama, pe cei care au probleme grave?
Aș ruga pe cei 2 dacă au disponibilitate să vorbească.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, înainte de a le da cuvântul, vreau să vă spun că ne-au contactat,
urmează să avem întâlniri și, și eu cred că nu a fost degeaba tot acest apel
pe care l-am făcut. E foarte bine că elementul central al întregului demers a
conștientizat că trebuie să facă lucruri concrete și, bineînțeles, ne declarăm
întreaga disponibilitate vizavi de ONG-uri, vizavi de colaborări, vizavi de sume
pe care le vom prinde în buget anul viitor, vizavi de activitățile care se fac în
școli, vizavi de oferte educaționale și alternative.
În 5 octombrie am propus să existe un târg de oferte în care orice ONG
care vrea să propună un atelier specializat să o facă, pentru că anul viitor
școlar avem săptămâna altfel și săptămâna verde. Orice fel de demers cred
că e binevenit, biserica, orice voluntariat în zona aceasta. Cred că, însă, e
important să articulăm demersurile și să reușim să oferim și prevenție și
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suport. De la CJRAE care este în subordinea noastră, am cerut un plan
distinct pentru tot ce înseamnă activitate cu profesorii, cu diriginții, cu
părinții, consiliere individuală, identificarea primelor semne cum că sunt
posibili consumatori și încercăm să facem tot ce se poate pe toate fronturile
ca să se diminueze fenomenul. Da, domnule consilier.
Marin-Vasile RUS: - consilier județeanMulțumesc, doamna vicepreședinte.
Am vrut să am această intervenție, mai ales să o leg chiar și de punctul
de care am zis, de bugetare participativă. Iată, sunteți invitați mulți, dacă vă
place ideea de a găsi soluții, și acest aspect poate fi finanțat prin bugetare
participativă. Centrul antidrog este coordonatorul. De aceea a trebuit astăzi
respinsă această strategie, pentru că nu aveau o strategie practică. Trebuie
să vină, pentru că ei sunt coordonatorii acțiunii antidrog în județ, la noi sau la
nivel național, cum vrem. Fiecare prin centrul teritorial, iar noi, restul, trebuie
să venim pe lângă coordonatori și ei, deci, trebuie să ne coordoneze. Noi și
dacă vrem să facem ceva trebuie să fim în directa lor coordonare. Da? Și
dacă nu vin cu o chestie practică, noi nu putem să intervenim. E foarte
simplu, domnule profesor! Este drug testul! Polițiștii îl folosesc la șoferi.
Putem, dacă vine în strategie, poate găsim o bugetare și pentru niște drug
teste...
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Nu e problema de drug test, deci există teste rapide, nu trebuie să ...
problema este că nu poți să îi testezi fără acordul lor. Aici e o problemă legală
care trebuie...
Marin-Vasile RUS: - consilier județean Da, dar care poate fi ridicată, dacă este spusă la nivel parlamentar.
Avem parlamentari de Bistrița-Năsăud, care pot duce această inițiativă
legislativă mai departe și să o putem implementa. Putem porni, dar, trebuie
făcuți pașii! Coordonatorul să vină cu aceste propuneri, noi să le susținem din
toate punctele de vedere, iar pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița, pe
lângă, s-ar preta acest centru de reabilitare și atunci vom putea ține cont și la
finanțare pentru spital să vedem dacă nu găsim acolo ceva pe partea
medicală. După care, trebuie la ieșirea din centru! Altfel, este ca și la
alcoolici. 90% se reîntorc în mediu.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Partea de consiliere este foarte importantă!
Marin-Vasile RUS: - consilier județean Da, deci se întorc și atunci, trebuie acolo intervenit. ONG-urile care
iarăși prin proiecte pot fi finanțate! Există soluții dar... coordonate.
Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc și eu. Dacă dintre invitați, doresc să intervină?
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean 13

Nu aș vrea să dau replică, ci aș vrea să spun un lucru: s-a vorbit mult
de reabilitare, recuperare! Vedeți, noi ne adresăm unei categorii deja cu
probleme, sigur că există și categoria prevenție. Aici ce facem?
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Prevenția este strict a acestui centru, deci centrul are un rol primordial
în prevenție, consiliere.
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean Bun, și atunci există școli, există profesori, există cadrul legal în care se
pot face anumite acțiuni și aici voiam eu să punctez. Ce acțiuni sunt acelea
care merg pe cadrul general și nu mă interesează. Ca și copil, nu interesează
să arăți cadrul ... am dat exemplul cu țigările. La acest lucru mă refeream, în
mod special.
Vasile Puica: - consilier județean Este o strategie la nivelul județului ...
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean Este o strategie și acel centru, dacă ține cont și de sugestiile noastre, cu
siguranță poate să fie mult mai bine. Pentru că, dacă noi ne uităm, avem o
creștere, cum spuneam, alarmantă a consumului de droguri, am înțeles că la
nivelul copiilor de 12 ani. Nu aș vrea să întreb câți aveți copii de 12 ani și
dacă ați vrea să-i vedeți... că este totuși o chestie emotivă. Dar, cred că orice
implicare poate să aducă o îmbunătățire în acest sens.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Problema este că s-a creat și la nivelul părinților o teamă. Foate mulți
părinți care au copii de școală generală, liceu, devin temători de ceea ce se
poate întâmpla. Aici este rolul acestui centru, să intervină ...
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean Sigur! Și un alt aspect dacă îmi permiteți. Ați spus să ne uităm de la
Ungaria încolo. Ungaria, Germania, Austria, știu eu... sunt foarte bine, vizavi
de acea masă. Se pare că la noi în țară nu se ține cont, deși medicii, în
momentul în care apare un bolnav îi spune să mănânci sănătos și să te miști.
Nu știu dacă greșesc, să faci mișcare. Ei iată că dincolo, din Ungaria încolo,
școlile au câte 4-5 ore de educație fizică și sport pe săptămână și la noi
educația fizică și sportul ajunge să fie opțional. Atunci de ce să nu facem un
front comun și să facem un prim pas în vederea elaborării unui proiect care
să ajungă sus, domnilor.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Foarte corect. Un copil care merge la sport mai puțin probabil va fi
înclinat să meargă în direcția aceea...
Romulus-Virgil Rus: - consilier județean Vă mulțumesc. Sper să se țină cont și haideți să ne gândim la un proiect
împreună, să fie proiectul nostru, proiectul Bistriței. Mulțumesc!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumim. Doamna Dragu, o să vă rugăm să vă prezentați.
Ana Dragu: - președintele Asociației Autism Europa Bistrița 14

Bună ziua! Ana Dragu sunt, președintele Asociației Autism Europa,
membru ATOP. De peste 15 ani avem inițiative, zic eu de succes în domeniul
sănătății mintale. Am fost invitată să vorbesc astăzi puțin în calitate de
specialist. Am în terapie foarte mulți tineri consumatori de droguri, printre
care sunt tineri cu vârse de la 13 ani în sus. O să spun câteva cifre.
În momentul de față în România sunt interzise categoric toate
drogurile, de la drogurile ușoare la drogurile de mare risc. Între 2010-2020 în
ciuda faptului că sunt interzise, există acțiuni ale poliției, sunt sancționați
consumatorii și așa mai departe, consumul de droguri a crescut în România
cu 70%. A crescut de 2 ori consumul de canabis, de 4 ori consumul de
cocaină și de 8 ori consumul de etnobotanice. Deci studiile, ultimele din 2020
arată că 45% din tinerii cu vârste între 14-20 de ani au fumat cel puțin odată
canabis și hașiș. Da? E cel mai mare nivel al consumului din istorie și asta în
ciuda tuturor flyere-lor, broșurilor, în ciuda tuturor proiectelor de orice fel
care au exitat până acum. Problema nu e doar în România, problema este
peste tot în lume. De la ruși, inclusiv la ruși, până la canadieni și în Statele
Unite. Vreau să vă spun că în Canada, de exemplu, s-a ajuns să
subvenționeze statul drogurile. Să amenajeze spații speciale unde
consumatorii să nu se infecteze, pentru că nu au găsit alte variante. Apoi, la
politicile la nivel mondial pe prevenție și pe antidrog, recomandă, au
recomandat și multe state au făcut, au legalizat anumite categorii de droguri.
De pildă canabisul, în mare parte pentru uz medicinal, da, sunt legalizate!
Deci nu vom putea opri asta, prin flyere, vorbind la televizor și prin alte
părți. Din ce știu eu, vreau să vă spun că sunt foarte bune inițiativele în școli,
însă drogurile se consumă în școală și lângă școală. Asta știe și poliția! În
preajma școlilor, pentru că dealerii știu unde să meargă și să vândă și nu
sunt copiii cu probleme, neapărat. Sunt copii din familii foarte ok, din medii
socio-economice bune care își permit, pentru că cei care consumă droguri și
nu își permit, intră în rețeaua de trafic. Ei vor vinde și ajung să vândă ca să
consume.
Pe scurt, am propus în ATOP pentru că și acolo avem un proiect cu
achiziționarea de 3 ochelari VR cu care să se meargă în școli și să le arate
copiilor cum te simți când consumi droguri. Păi, asta o să fie o invitație așa
foarte deschisă: haideți să vedeți ce bine vă simțiți! Și acolo am propus, ca
idee, înființarea unui centru de dezintoxicare. De ce? Pentru că dacă sunt 5%
din ei care vor să se lase, să aibe un loc în care să beneficieze de sprijin. E
foarte important! Vă rog să gândiți în termen de consum de alcool, tot drog
este și alcoolul. S-a oprit cineva din băut? Nu s-a oprit absolut nimeni,
singura diferență este că alcoolul este absolut legal. Gândiți-vă la vecinul, la
fratele, la copil, dacă consumă alcool, cum îl poți opri? Îl trimiți la psihiatrie, îl
ține acolo o săptămână, pentru că este o problemă de sănătate mintală
gravă. Iese de acolo, merge acasă se reapucă de băut! Cu drogurile e și mai
greu! Trebuie să vrea omul, să vrea tânărul și atunci când vrea în momentul
acesta nu are unde să meargă. Deci, nu există! În toată țara sunt 3 centre de
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specialitate, eu știu de 3 centre de reabilitare cu o capacitate de 15-12 tineri
odată. Deci, în total pe toată țara, hai să zici că capacitatea e de 60.
Deci, dacă vă propuneți să faceți ceva, vor fi linii de finanțare pe
sănătate, importante, și un centru de dezintoxicare ar fi foarte util. Noi nu o
să putem opri copiii să mai consume droguri! Va crește consumul, pentru că
noi nu suntem izolați. Vom merge în direcția în care merg toate statele.
Trebuie să ne fie clar asta. Nici inițiativa din Bistrița-Năsăud, nici la nivel
național nu pot să întrerupă tragedia! Care tragedie e în toată lumea, și
atunci schimbat un pic modul în care ne raportăm și gândim. Degeaba pui
fiola la un copil de 18 ani, și găsești un gram de hașiș! Să fim foarte sinceri,
să ne uităm în jurul nostru, în cercul nostru și o să găsim oameni care nu au
probleme că consumă una sau alta, da? Deci, sunt 2 direcții, odată legiuitorul
să se uite foarte atent la care sunt politicile internaționale, eventual să
legalizeze unde e cazul, ce e cazul, și a doua direct, pentru noi, local, un
centru de dezintoxicare, pentru că în momentul de față nu ai unde.
Sunt oameni care financiar își permit, au copii în situația aceasta, vin la
mine și întreabă: unde să-l duc? Unde să-l trimit? L-au ținut la psihiatrie 5
zile, 4 zile, 3 zile și vine acasă și în fața blocului i se aduce ... deci nici nu
trebuie să iasă din casă, din scară!
Și despre inspectorat, sper că au inițiative, nu tot din acestea
habarniste! Pentru că drogurile se consumă în jurul școlilor în rândul tinerilor.
Să nu vă imaginați că un copil de 13 ani se duce nu știu unde în capătul
celălalt să-și cumpere ceva! Nu! Își cumpără de acolo, de unde stă, unde își
petrece ziua și ... Atât am avut de zis, sper să fie de folos.

Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc frumos! Foarte tristă realitate, dar e clar că va trebui pe
toate canalele și în toate formele să încercăm să combatem și să diminuăm.
Dacă cineva mai vrea să ia cuvântul? Domnul director Lazany.
Gabriel Lazany: - manager Eu, în calitate de manager de spital, am avut mai multe interpelări, și
prin intermediul consiliului județean și de la Avocatul Poporului cu analiza
oportunității înființării unei secții de dezintoxicare în cadrul structurii spitalului
județean. Punctul de vedere al managerului trebuie să fie bazat pe o analiză
mult mai profundă. Lăsând la o parte oportunitatea medicală, care din
discuțiile pe care le aud, s-ar impune o astfel de secție, cu toate că în calitate
de manager al spitalului nu am primit niciodată o informare oficială cu
numărul de consumatori, ca să vedem, să facem o analiză dacă s-ar impune
înființarea unei astfel de secții. Dacă nu există înseamnă că ne bazăm doar pe
presupuneri. Repet, trebuie făcută o analiză economico-financiară, dacă
spitalul va putea susține o astfel de secție, în condițiile de finanțare actuală și
trebuie făcută o analiză tehnico-administrativă, adică înființăm secția: unde o
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punem? Trebuie să aibă o bază materială unde să-și desfășoare activitatea.
Deci sunt mult mai multe aspecte de luat în calcul.
În momentul de față noi ne ocupăm! Avem cazuri de consumatori de
droguri care sunt tratați de dezintoxicare în cadrul secției de psihiatrie. Nu că
nu s-ar face lucrul acesta. Problema este să se facă în mod voluntar pentru
că orice internare în spitalul județean se face cu acceptul pacientului. Iar ca o
internare nevoluntară, vă poate vorbi cred că domnul Pintea, vreo 2 ore ce
înseamnă o internare nevoluntară. Asta iese din discuție.
Deci, noi în momentul de față ne ocupăm și ne vom ocupa de cazurile
de dezintoxicare. Dar cum au spus și domnii consilieri, problema este după ce
trece de faza acută, pentru reintegrarea în societate, pentru tratamentul
postacut, acolo este marea problemă. Deci, dependența nu dispare în câteva
zile de spitalizare, că îi întrerupi consumul de droguri și face un tratament,
eventual, medicamentos. El trebuie să se autoeduce și să nu mai consume.
Asta durează deja, de la 6 luni în sus. Acestea trebuie rezolvate. Eu, din
punctul meu de vedere, pe o analiză așa foarte sumară, nu s-ar impune să
înființăm în structura spitalului o secție separată. Dar putem să facem un
număr dedicat de paturi, în cadrul secției de psihiatrie, strict pentru
dezintoxicare.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Asta sugeram și eu.
Gabriel Lazany: - manager Da. S-ar putea face fără nici cea mai mică problemă. Deci aceasta ar
fi... pe contractul cu Casa de asigurări pe internările de la psihiatrie, putem!
Acum o să avem, spunea domnul doctor, de extinderea secției de psihiatrie.
Da, avem în plan un proiect de extindere unde o să avem mai dezvoltată și
partea de îngrijire cronică psihiatrică și atunci avem 30 de paturi de îngrijiri
de lungă durată cronice. Nu văd nici o problemă de ce nu am putea face
lucrul acesta.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Ați putea și mai mult de 30 de paturi, domnule manager.
Gabriel Lazany: - manager În momentul de față avem în structură 30 de paturi aprobate, după
aceea dacă se impune ... structura ... vedeți că întotdeauna încercăm să fim
flexibili și trecând de momentul acesta pandemic, nu am putut face modificări
de structură. Încercăm să ne adaptăm necesarului de tratamente care există
în momentul respectiv. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc și eu. Este clar că e o problemă extrem de complexă, e
o problemă care are foarte multe implicații din toate domeniile de activitate.
Orice fel de mesaj, orice fel de colaborare sau solicitare primim, o să primiți
prin canalele noastre de comunicare, eventual grupuri de lucru, eventual cu
inițiative ca să avem într-adevăr în cel mai scurt timp o strategie articulată și
pe urmă să vedem ce și cum putem susține anul școlar următor.
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Eu vă mulțumesc frumos pentru participare și prezență, declar ședința
închisă.
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1518)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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