ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/9599 din 12.05.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 29 aprilie 2020, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 29 aprilie 2020 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1500. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86 din 22.04.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 29 aprilie 2020, orele 1500. 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.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 31 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul Emil Radu
Moldovan, domnul Vasile Puica, domnul Ioan Țintean, domnul Gabriel-Dan
Birișiu, domnul Constantin Brașoveanu, doamna Mirela-Maria Cîrcu, domnul
George Cicedea, domnul Samuel-Leon Coman, doamna Emiliana-Cristina
Darabont, domnul Ioan Fechete, domnul Ovidiu Iosif Florean, domnul MihaelSimion Forai, domnul Flaviu-Ioan Giurgiuca, domnul Emil Lăcătuș, domnul
Nicolae-Grigore Lupșan, domnul Angelo-Aurelian Manea, domnul Vasile Marc,
domnul Florin-Cristian Moldovan, doamna Ileana Moldoveanu, domnul
Dumitru Mureșan, domnul Anghel Niculae, doamna Doreta Oltean, domnul
George Pop, domnul Grigore Sas, doamna Oana Salaci-Nechita, doamna
Adriana-Ramona Salak, doamna Monica Săsărman, domnul Călin Sbîrciu,
domnul Gheorghe Scuturici, domnul Andrei Suciu și doamna Maria Ulecan.
*
Participă la ședință domnul Florin-Grigore Moldovan - Administratorul
public al județului Bistrița-Năsăud și doamna Alexandrina-Crina Borș Secretarul general al județului.
*
De asemenea sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Iulian-Teofil
Cioarbă - director executiv, domnul Radu Săplăcan – Arhitect-șef, doamna

Elena Butta – director executiv, doamna Oana-Diana Sabău - consilier juridic
asistent, doamna Ionela Crina Palade - consilier superior, domnul GeorgeMarian Spân - consilier principal, doamna Mihaela Anamaria Ivan - consilier
cabinet președinte și domnul Bogdan Gruia Ivan- consilier cabinet președinte.
*

(Ora 15 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Îmi cer scuze că
întrerup conversațiile voastre de pe chat. Începem a doua ședință a
consiliului județean în sistem online. Cu permisiunea dumneavoastră, o să
facem prezența.
00

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 31, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Hristos a înviat, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Înainte de a trece
la prezentarea proiectului ordinii de zi aș vrea să vă fac câteva precizări. În
urma aprobării de către dumneavoastră, fondurile au fost alocate către
Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru achiziția de materiale de
protecție și echipamente pentru testare, de asemenea pentru kit-uri de
colectare a probelor și testare. Altă sumă este la dispoziția Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Bistrița”, unde se vor face achiziții de materiale de
protecție pentru cei din prima linie. A fost achiziționat aparatul Real Time PCR
cu care a fost dotat noul laborator microbiologic al Spitalului Județean de
Urgență Bistrița, instalat într-o clădire independentă, pe strada Alba Iulia. În
cele 7 zile de când au primit autorizația de funcționare, colegii noștri au reușit
să se depășească pe ei înșiși, făcând mai mult de 100 de probe pe zi. Avem
în momentul de față 820 de teste efectuate de laboratorul Spitalului Județean
de Urgență Bistrița. În prima etapă s-au cumpărat 2800 de kit-uri. Am mai
alocat resursele financiare necesare să se mai achiziționeze încă 5000 de kituri. A început testarea personalului medical din spitalul județean, în paralel cu
spitalul orășenesc Beclean și Năsăud. Am făcut împreună cu colegii noștri
eforturile necesare ca toți cei 150 de angajați ai Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului, care au intrat sâmbătă în schimb, să
poată fi testați. Vestea bună este că toate cele 150 de teste au ieșit negative.
Vom continua să facem testările până terminăm testarea tuturor celor care se
află în prima linie, în paralel cu testele care sunt prevăzute în ordinul
ministrului sănătății și care se fac în colaborare cu Direcția de Sănătate
Publică.
Au fost câteva discuții în ultima perioadă și vreau ca, în numele nostru,
al consiliului județean, să cer scuze cetățenilor care nu au neapărat cele mai
bune condiții în Secția de boli infecțioase de pe Alba Iulia, făcând următoarea
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precizare: Secția de boli infecțioase de pe Alba Iulia funcționează într-o
clădire de 130 de ani, aceasta era într-un amplu proces de reabilitare și
modernizare. Datorită apariției acestei pandemii de Coronavirus, proiectul a
fost suspendat, lucrările au fost suspendate, pentru că a trebuit să punem la
dispoziție întreaga clădire pentru tratarea bolnavilor depistați pozitiv cu SarsCov-2. Imediat ce vom depăși, cu ajutorul bunului Dumnezeu, această
situație, vor continua lucrările de reabilitare și modernizare.
De asemenea, mai am de făcut o singură precizare, în urma discuției cu
managementul spitalului, anul trecut, cu aprobarea dumneavoastră, consiliul
județean a alocat o sumă de 7,6 milioane de lei ca, în parteneriat cu
Ministerul Sănătății, să schimbăm integral toate cele 950 de paturi, pe diferite
categorii, pentru fiecare secție a spitalului județean. Am avut și un acord cu
Ministerul Sănătății, consiliul județean și-a alocat partea de 7,6 milioane lei,
cele 500 de paturi care reveneau în sarcina de finanțare a consiliului județean
au fost achiziționate. Ele sunt în saloanele și secțiile spitalului. Din păcate, la
bugetul pentru anul 2020, Ministerul Sănătății nu și-a respectat angajamentul
și nu a alocat cele aproximativ 5 milioane lei pentru achiziția celorlalte 450 de
paturi, pentru a finaliza acest proiect și pentru a avea în Spitalul Județean de
Urgență Bistrița, schimbate integral…cu saltele noi, cu noptiere noi, cu toate
facilitățile pe care le are un astfel de pat de spital, așa cum v-am spus, din
categorii diferite, pentru fiecare secție. Am făcut demersurile necesare, am
solicitat din nou Ministerului Sănătății și sper ca, în vară, la rectificarea
bugetară, să se găsească cele 5 milioane de lei pentru a putea finaliza acest
proiect având în vedere că, în momentul de față, datorită crizei cauzate de
Covid, și Uniunea Europeană alocă foarte mulți bani pentru aparatură, dotare,
materiale sanitare, echipamente medicale și sper ca, Ministerul Sănătății, să
susțină finanțarea cu cele 5 milioane de lei pentru a putea finaliza și acest
proiect.
Celelalte proiecte de la spitalul județean, atât heliportul, la care se
lucrează la foc continuu, cât și zona de extindere UPU, se derulează în
continuare. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii din județul BistrițaNăsăud sunt în plină desfășurare. Mă bucur foarte mult că absolut toate
companiile care au contracte cu consiliul județean, au lucrat și lucrează în
această perioadă. Ele se derulează conform graficelor.
De asemenea, vestea bună este că, astăzi, va fi trimis spre SICAP
pentru a fi publicat și va fi deschisă licitația publică pentru primul lot din cele
12 loturi din Masterplanul de apă și canalizare, etapa a 2-a, un proiect de
finanțare pe care l-am semnat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, o lună,
cu Ministerul Fondurilor Europene, un proiect de aproximativ 240 de milioane
de euro. Primul lot este cel legat de aducțiunea de apă de la Bistrița până la
Lechința și rețelele de apă din zona de Câmpie, începând cu Lechința,
Sânmihai, Micești, Budești. Pentru următoarele loturi, din 2 în 2 săptămâni,
vor fi încărcate pe SICAP loturile pentru licitație. Din 2 în 2 săptămâni
urmează ca, colegii noștri de la Aquabis, împreună cu cei de la A.D.I Apă
3

Canal, să continue încărcarea pe SICAP și derularea licitațiilor pentru achiziția
publică a constructorilor.
Sunt câteva informații pe care am vrut să vi le dau și cu permisiunea
dumneavoastră, o să trecem la prezentarea ordinii de zi.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte I. Proiectul ordinii de zi suplimentat cu un proiect de hotărâre:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31 martie 2020

a

2. Proiect de hotărâre nr.IX/7598 din 13.04.2020 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul I al anului 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.IX/7601 din 13.04.2020 privind
aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud, a unor bunuri
mobile, proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/7873 din 15.04.2020 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L.
tinerilor specialiști din sănătate în anul 2020

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/7862 din 15.04.2020 privind
atestarea apartenenţei la domeniul public al Județului BistrițaNăsăud a imobilului - teren și construcții, situat în orașul Beclean,
str. Petru Maior nr.22
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.XI/8191 din 22.04.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Construire Celula 2 în
cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor Tărpiu,
comuna Dumitra”

Iniţiator: Ioan Țintean - Vicepreşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/8150 din 21.04.2020 privind
modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism a județului Bistrița-Năsăud și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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8. Proiect de hotărâre nr.IX/8379 din 24.04.2020 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al municipiului
Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, situat în municipiul Bistrița,
localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului nr.33, din
domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Diverse.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții la ordinea de zi? Nu sunt. Deschidem procedura
de vot, vă rog să încărcați ordinea de zi pe chat. Colegii noștri au încărcat, vă
rog să votați, stimați colegi.
Cu 30 de voturi „pentru”, ordinea de zi suplimentată a fost aprobată.
Vă mulțumesc.

(Nu a votat domnul Constantin Brașoveanu)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31 martie 2020
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

a

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

Vă mulțumesc, stimați colegi. Colegii mei de la tehnic…vă rog să vă
uitați cine nu a votat la ultimul punct ca să-i anunțăm pe colegii consilieri
județeni.

(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Constantin
Brașoveanu, domnul Samuel-Leon Coman și doamna Adriana-Ramona Salak)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.IX/7598 din 13.04.2020 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul I al anului 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. Deschideți procedura de vot, vă
rog, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi.
Deci, s-a încărcat punctul nr.2, vă rog să votați.

Cu 22 de voturi „pentru”, 4 abțineri și 5 consilieri județeni care
nu au votat , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Ovidiu-Iosif
Florean, domnul Florin-Cristian Moldovan, domnul Dumitru Mureșan și
domnul Călin Sbîrciu. Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul
Constantin Brașoveanu, domnul Samuel-Leon Coman, doamna Doreta Oltean,
domnul Gheorghe Scuturici și domnul Ioan Țintean.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/7601 din 13.04.2020 privind
aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud, a unor bunuri
mobile, proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia de economică – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Vă rog să încărcați proiectul. A fost încărcat
proiectul. Nu sunt intervenții. Vă rog să votați.
Am rugămintea să vă uitați la cine nu votează, la primul vot a mers
foarte bine și acum merge din rău în mai rău.
Domnule Țintean, nu sunteți înregistrat nici la acest proiect. Domnul
Țintean și domnul Sbîrciu, dacă nu reușiți să votați, scrieți vă rog, în chat
„da”, „nu” sau abținere.
Ioan Țintean: - vicepreședinte –
Ar trebui să apară votul că am votat. Nu apare? Mie îmi apare că am
votat.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
De acord. Cine nu a votat? Mai vedem la următorul proiect că ne
mișcăm greu și cu tehnica până ne obișnuim…prin decembrie o să votăm
sigur mai bine, online.

Cu 27 de voturi „pentru” și 4 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos, stimați colegi.

(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Samuel-Leon Coman,
doamna Ileana Moldoveanu, doamna Doreta Oltean și domnul George Pop)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4. Proiect de hotărâre nr.IX/7873 din 15.04.2020 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L.
tinerilor specialiști din sănătate în anul 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Am rugămintea la colegii mei să încarce proiectul de hotărâre. A fost
încărcat. Intervenții? Nu sunt intervenții.
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Supun votului dumneavoastră secret proiectul de hotărâre. Vă rog să
votați. Lucrurile sunt cu mult mai bune. Avem deja 26 de colegi care au
votat, am rugămintea să mai încercați…

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
5. Proiect de hotărâre nr.IX/7862 din 15.04.2020 privind
atestarea apartenenţei la domeniul public al Județului BistrițaNăsăud a imobilului - teren și construcții, situat în orașul Beclean,
str. Petru Maior nr.22
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Vă rog să încărcați proiectul. S-a încărcat proiectul. Intervenții? Nu sunt
intervenții. Vă rog să votați.
Vasile Marc: - consilier județean –
Mie nu mi s-a încărcat. Sunt tot la proiectul numărul 3, domnule
președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Marc, dați scroll pentru că se derulează proiectele de jos în sus,
pe chat…rulați proiectele în sus. Vedeți, merge?
Vasile Marc: - consilier județean –
E ok, dați-i drumul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog să votați la punctul 5.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Samuel-Leon Coman
și domnul Ioan Țintean)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.XI/8191 din 22.04.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Construire Celula 2 în
cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor Tărpiu,
comuna Dumitra”
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Vă rog să încărcați proiectul. Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.
Vă rog să votați, stimați colegi.
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vota.

Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Eu vă aud foarte bine dar nu văd căsuța. Să-mi dea din nou…ca să pot
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Coman, ați deschis chat-ul?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Trebuie să îmi trimită din nou că altfel nu… Încerc să intru dar nu pot.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Colegii mei spun să încercați că se poate.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc, stimați colegi.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Samuel-Leon Coman
și doamna Adriana-Ramona Salak)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
7. Proiect de hotărâre nr.IX/8150 din 21.04.2020 privind
modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism a județului Bistrița-Năsăud și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia
Comisia de urbansim – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Vă rog să încărcați pe chat proiectul de hotărâre. Dacă sunt intervenții?
S-a încărcat proiectul nr.7. Nu sunt intervenții.
Supun votului secret art.I: modificarea componenței Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Bistrița-Năsăud.
Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,

art.I a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate. Vă rog să încărcați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Samuel-Leon Coman,
și domnul Andrei Suciu)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/8379 din 24.04.2020 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al municipiului
Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, situat în municipiul Bistrița,
localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului nr.33, din
domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud
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Este vorba despre o bucată de teren unde va fi amenajat un drum
pentru obiectivele noastre sportive și utilități.
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Am rugămintea să încărcați proiectul de hotărâre pe chat-ul colegilor
noștri. Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Samuel-Leon Coman
și doamna Oana Salaci-Nechita)
*

9. Diverse
Dacă la diverse sunt intervenții, vă rog? Nu sunt intervenții. Vă
mulțumesc mult pentru prezență, vă doresc o zi bună! Să vă dea bunul
Dumnezeu multă sănătate dumneavoastră și tuturor cetățenilor județului
Bistrița-Năsăud și sper ca, în curând, să ne revedem în sala de ședințe a
consiliului județean. Vă doresc o zi bună!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1531)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.05.2020

Verificat: Director executiv, Elena Butta
Întocmit: Consilier juridic asistent, Oana-Diana Sabău
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