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PROCES –VERBAL
încheiat astăzi, 31 mai 2010, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
94 din 25 mai 2010, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 31 mai 2010 în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin
mass-media.
Din partea aparatului de specialitate participă: Carmen Haruţa – şef serviciu; Aurelia
Vultur – consilier; Tiniş Viorel – director economic; Vereş Paul – consilier; Negruşeri Vasile –
administrator public al judeţului; Hasnaş Veronica şi Balazsy Titieni Geea Rossana –
consilieri ai preşedintelui.
În calitate de invitat participă: Florian Cristian-Daniel – prefectul judeţului BistriţaNăsăud; Moldovan Margit şi Bodiu Maria – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bistriţa-Năsăud.
Reprezentanţi ai mass-mediei: Cristiana Sabău – “Bistriţa Online”; Alin Cordoş –
“Mesagerul”; Basoc Petrică şi Ana-Maria Ladis – “Bistriţa24”; Bulz Carmen – “Răsunetul”;
Tina Ţucui – “Agerpress”; Mureşan Liana – “Gazeta de Bistriţa”; Florin Săsărman - “Radio
Cluj”; Cristian Silaşi – “City News”; Bartha Iulia – “Bistriţeanul”; Vlad Ciocan – “Realitatea TV
Bistriţa”; Geta Sîngeorzan – “TV Bistriţa”.
*
Secretarul judeţului, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa a 18 consilieri judeţeni şi a
domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
Lipsesc consilierii din partea Partidului Social Democrat: Ciocan Doru; Suciu Andrei;
Marinescu Gheorghe; Moldovan Vasile Adrian; Mureşan Mihail; Parasca Cristian Constantin;
Pop Gheorghe; Pugna Alexandru; Suciu Vasile Daniel; Szanto Arpad, iar din partea Partidului
Naţional Liberal lipseşte domnul consilier Coc Dorel Alexandru.
Domnul consilier Stan-Iuga Nicolae şi-a depus demisia.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Bună ziua stimaţi colegi.
Nu comentez în nici un fel lipsa colegilor de la Partidul Social Democrat. E dreptul
domniilor lor şi atât. Punct.
La şedinţa noastră de astăzi – şedinţă ordinară – participă ca întotdeauna media şi
domnul prefect.
Supun atenţiei dv. ordinea de zi, cu rugămintea ca primele două proiecte ale ordinii de
zi să fie amânate pentru o altă şedinţă, întrucât persoanele şi obiectul acestor două puncte nu
există.
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1. Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

judeţean a domnului Stan-Iuga Nicolae.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării anexelor 2h, 2i, 2l şi 2m - stat
de funcţii - la Hotărârea Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud nr. 112/2009 pentru
aprobarea modificării şi completării anexelor 1, 1h, 1i, 2d, 2e, 2h şi 2i
organigramă şi stat de funcţii - şi a anexei 3 - capitolul “Complexele de Servicii
Sociale Comunitare pentru adulţi” la Hotărârea Consiliul Judeţean Bistriţa
Năsăud nr. 92/2009 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Bumbu Mihai – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru
persoanele cu handicap şi persoanele vărstnice asistate în centrele din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Bumbu Mihai – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale concursurilor de
proiecte de management la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în Colegiul
Director la Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului BistriţaNãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate
Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul
2009.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

*

Aşa că rămân 7 proiecte de hotărâre pe care, desigur, după supunerea ordinii de zi la
vot, o să le parcurgem.
Avem ordinea de zi pentru dv. Proiectele de hotărâri au fost discutate şi în şedinţele de
comisii.
Supun votului ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Ordinea de zi s-a aprobat cu “unanimitate” de voturi “pentru”.
Vă mulţumesc.
*
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Începem deci cu al treilea proiect de pe ordinea de zi - Proiect de Hotãrâre pentru
aprobarea modificării anexelor 2h, 2i, 2l şi 2m - stat de funcţii - la Hotărârea Consiliul
Judeţean Bistriţa Năsăud nr. 112/2009 pentru aprobarea modificării şi completării
anexelor 1, 1h, 1i, 2d, 2e, 2h şi 2i organigramă şi stat de funcţii - şi a anexei 3 - capitolul
“Complexele de Servicii Sociale Comunitare pentru adulţi” la Hotărârea Consiliul
Judeţean Bistriţa Năsăud nr. 92/2009 privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
Rog avizul Comisiei de administraţie. Domnul preşedinte Şomlea Vasile.
Vasile Florin Şomlea: - consilier –
Comisia de administraţie a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte de comisie.
Domnule Vlad Anton, preşedintele Comisiei economice.
Anton Vlad: - consilier –
Şi Comisia economică dă aviz favorabil, în forma prezentată de iniţiator.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vă mulţumesc.
Înscrieri la cuvânt.
Vă supun votului acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Cu “unanimitate” de voturi “pentru” s-a aprobat.
*
Mergem mai departe.
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru
persoanele cu handicap şi persoanele vărstnice asistate în centrele din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
Rog avizul Comisiei economice.
Anton Vlad: - consilier –
Comisia economică a analizat în două şedinţe actualul proiect şi astăzi, Comisia
economică a revenit asupra votului iniţial şi a acordat un vot favorabil, dar a adus câteva
modificări care sunt cuprinse în două articole. E nevoie să le citesc sau le aveţi fiecare?
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Le avem fiecare.
Anton Vlad: - consilier –
Deci, cu aceste modificări, Comisia economică a dat aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte.
Dacă sunt şi alte luări de poziţie, luări de cuvânt.
Nu sunt. Înţeleg că v-aţi însuşit datele aşa cum Comisia economică a stipulat în noul
format al proiectului de hotărâre.
Dacă nu sunt observaţii, supun votului proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Cu “unanimitate” de voturi “pentru” s-a aprobat.
*
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Proiect de Hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale concursurilor de
proiecte de management la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
O parte din Comisia de cultură este prezentă, însă preşedintele nu este. Dar cine
poate mai puţin poate şi mai mult. Consiliul, în plenul său, în şedinţă, poate accepta sau
respinge acest proiect de hotărâre.
Dacă preşedintele Comisie de cultură nu a transmis avizul printr-un membru, atunci
supun discuţiilor acest proiect de hotărâre. Dacă sunt discuţii. Vă rog.
Nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Cu “unanimitate” de voturi “pentru” s-a aprobat.
*
Am rugămintea, pentru că urmează două proiecte unde se votează în cabine, fiind
vorba de persoane, să mergem împreună cu aceste proiecte, însă bineînţeles pe buletine de
vot separate şi să votăm în acelaşi timp şi pentru proiectul de hotărâre nr. 6 şi pentru proiectul
de hotărâre nr. 7.
6. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în Colegiul
Director la Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Bistriţa-Nãsãud
7. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate BistriţaNãsãud
Am rugămintea să faceţi propuneri.
Domnul vicepreşedinte Bumbu Mihai.
Mihai Bumbu: - vicepreşedinte –
Voi face două propuneri, pentru ambele proiecte de hotărâre.
Propunerile mele sunt următoarele:
- pentru Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în Colegiul
Director la Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Bistriţa-Nãsãud îl
propun pe domnul consilier Luca Peter;
- pentru Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate
Bistriţa-Nãsãud îl propun pe domnul consilier Vlad Anton.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Dacă sunt şi alte puncte de vedere, alte propuneri.
Rog atunci secretariatul tehnic să completeze buletinele, iar apoi să trecem în ordinea
alfabetică la vot.
*
Până când se vor pregăti aceste buletine de vot – pentru că este nevoie de
completarea şi apoi de multiplicarea lor – cu permisiunea dv., stimaţi colegi, vom trece mai
departe. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul
2009.
Comisia economică, domnule preşedinte Vlad Anton, vă rog.
Anton Vlad: - consilier –
Domnule preşedinte, domnilor colegi. Comisia economică a analizat proiectul de
hotărâre şi în unanimitate, cei prezenţi (pentru că am fost doar 5 consilieri prezenţi, nu am
fost 7) astăzi, Comisia economică a acordat aviz favotabil proiectului, în forma prezentată de
iniţiator.
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vă mulţumesc domnule preşedinte.
Domnule preşedinte al Comisiei de administraţie, vă rog avizul acestei comisii.
Vasile Florin Şomlea: - consilier –
Comisia de administraţie publică a avizat favorabil, în unanimitate, acest proiect de
hotărâre.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vă mulţumesc. La Comisia de cultură preşedintele absentează “justificat”.
Domnul preşedinte al Comisiei de urbanism.
Dorin Popescu: - consilier –
Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Am fost prezenţi 4 consilieri din 7 şi au fost 2 voturi
“pentru” şi 2 “abţineri”. Deci, aviz nefavorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte.
Discuţii, vă rog. Înscrieri la cuvânt.
Nu sunt. Înseamnă că lucrurile au fost înţelese, lămurite la comisie. Votul a fost
exprimat.
Vă supun votului şi acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Cu 17 voturi “pentru” şi 2 “abţineri” (Popescu Dorin şi Deneş Ioan) proiectul de
hotărâre s-a aprobat.
Vă mulţumesc.
*
Ultimul punct de pe ordinea de zi – Proiect de Hotărâre privind modificarea
componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al
judeţului Bistriţa-Nãsãud.
Domnul Şomlea Vasile, vă rog avizul comisiei pe care o prezidaţi.
Vasile Florin Şomlea: - consilier –
Comisia de administraţie a dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte al Comisiei economice, domnul Vlad Anton. Vă rog.
Anton Vlad: - consilier –
În luna aprilie am discutat acest proiect de hotărâre pe comisie şi atunci am dat aviz
favorabil, în forma prezentată de iniţiator.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte.
Alte înscrieri la cuvânt. Înţeleg că nu sunt.
Vă supun votului acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Cu “unanimitate” de voturi “pentru” s-a aprobat.
*
Aşteptăm rezultatele voturilor pentru cele două proiecte.
Până când ajung rezultatele, vreau să vă comunic faptul că, la cele două instituţii –
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud – pentru că m-am
consultat şi cu domnul prefect mai devreme, nu este grevă.
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Dacă există părerea unor aşa-zişi lideri pe care noi nu-i recunoaştem, pentru că un
lider nu se poate alege cu 20% din numărul de membrii de sindicat, nu poate fi validă
exprimarea, mai ales că liderul respectiv face grevă de 2 ani de zile, grevă intelectuală. E în
grevă permanentă, non-stop. Aşa că e treaba domniei sale.
O să vedem noi din punct de vedere administrativ ce măsuri vor trebui să luăm, dar din
punctul de vedere al drepturilor sindicale, a declara grevă, e părerea unilaterală a 2-3
persoane. În cele două instituţii – şi vorbesc acuma în numele Consiliului Judeţean – nu este
grevă şi domnul prefect vă poate confirma că nici în Instituţia Prefectului nu este grevă.
Vă mulţumesc.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Domnule Moldovan Andrei Valentin, vă rog să ne prezentaţi rezultatele voturilor.
Andrei Valentin Moldovan: - consilier –
Pentru Colegiul Director la Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia
Copilului Bistriţa-Nãsãud, domnul consilier Luca Peter a obţinut următoarele voturi:
Voturi totale exprimate – 19, din care:
- valabile – 17 voturi
- nule – 2 vot
- pentru – 17 voturi
Pentru Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate BistriţaNãsãud, domnul consilier Vlad Anton a obţinut următoarele voturi:
Voturi totale exprimate – 19, din care:
- valabile – 18 voturi
- nule – 1 vot
- pentru – 18 voturi
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Ordinea de zi a fost epuizată.
Declar şedinţa închisă.
Vă mulţumesc.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu-Mihai Rusu

Intocmit: MOLDOVAN NICOLETA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iosif Redl

