ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.I/16300 din 16.07.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 iunie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 30 iunie 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.139 din
23.06.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă
ordinară la data de 30 iunie 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.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Doru, 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 Ganea
Octavian-Mihai, domnul Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul
Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George,
domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe
doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
*
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, doamna Ceuca Gabriela-Adriana - șef serviciu, doamna
Bugnar Daniela-Florina - șef serviciu, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef

serviciu, doamna Hasnăș Veronica - șef serviciu, doamna Borșa Luminița - șef
birou, domnul Spân George-Marian - consilier principal, doamna Palade
Ionela-Crina - consilier superior, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic
principal, doamna Stan Cristina-Gabriela - consilier superior, domnul
Manolache Victor-Bogdan - consilier superior, domnul Sălăgean FranciscVasile - consilier superior, doamna Ivan Mihaela-Anamaria - consilier cabinet
președinte și doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte. La
ședință participă în calitate de invitați: domnul colonel Mărăndel Mihai - șeful
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud, domnul
colonel Florea Constantin - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Bistrița al Județului Bistrița-Năsăud, domnul Lazany Gabriel manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, domnul Pugna Alexandru manager, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, doamna Rus
Delia-Claudia - director general, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, domnul Nușfelean Ionuț-Ciprian - șef
serviciu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BistrițaNăsăud, doamna Cosma Mihaela-Codruța - consilier asistent, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, domnul
Ința Ioan-Viorel - director general, Societatea Protecție și Pază BistrițaNăsăud, domnul Țimbolmaș Marius - contabil șef, Societatea Protecție și Pază
Bistrița-Năsăud, domnul Cosma Vasile Eugen - director, Clubul Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud și doamna Petrar Nicoleta - consilier juridic în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată
a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența.
00

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi, suplimentată cu 3 proiecte de hotărâri:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.05.2021
2. Proiect de hotărâre nr.VIII/13613 din 16.06.2021 privind
aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița,
strada Bistricioarei – B-dul. General Grigore Bălan, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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3. Proiect de hotărâre nr.IX/12498 din 03.06.2021 privind
actualizarea Monografiei economico-militare a județului
Bistrița-Năsăud, ediția 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/13128 din 09.06.2021 privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud,
actualizat în anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/12923 din 08.06.2021 privind
aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul
Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.IX/13080 din 09.06.2021 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor pentru
identificarea vehiculelor care depăşesc masele și/sau
dimensiunile maxime admise în circulaţie pe drumurile publice
judeţene
din
județul
Bistrița-Năsăud,
constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de
Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/13083 din 09.06.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2021 şi
estimările pe anii 2022-2023
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/13893 din 18.06.2021 pentru
completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.146 din 17.12.2020 privind stabilirea
taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2021 de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.IX/14027 din 22.06.2021 privind
aprobarea Programului de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud,
pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a
gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane
prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
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Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/13866 din 18.06.2021 privind
constituirea comisiei de concurs de proiecte de management și
de soluționare a contestațiilor şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management şi a caietului de obiective la Centrul Județean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.X/14213 din 23.06.2021 privind
aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
revizuiți
ai
proiectului „Creșterea capacității DGASPC Bistriţa-Năsăud de
gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140348,
finanțat prin POIM 2014-2020
Inițiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedinte al Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/14200 din 23.06.2021 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în
subordinea
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud,
cu
modificările și completările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.X/14235 din 23.06.2021 privind
aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru
Cultură Bistrița-Năsăud a unor servicii juridice de asistență și
reprezentare, pentru apărarea unor drepturi și interese
legitime în justiție
Inițiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedinte al Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/14151 din 23.06.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului general de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/14231 din 23.06.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/14165 din 23.06.2021 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Proiect de hotărâre nr.VIII/14177 din 23.06.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

18. Proiect de hotărâre nr.IX/14489 din 25.06.2021 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean BistrițaNăsăud în comisiile de testare profesională și comisiile de
soluționare a contestațiilor, constituite la nivelul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BistrițaNăsăud
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

19. Proiect de hotărâre nr.VIII/14502 din 25.06.2021 privind
aprobarea programelor care vor beneficia de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului
de performanţă”
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

20. Proiect de hotărâre nr.VIII/14575 din 25.06.2021 privind
aprobarea proiectelor care vor beneficia de finanțare
nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul
2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

21. Diverse.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi, stimați
colegi?
Nu sunt intervenții, supunem votului dumneavoastră aprobarea ordinii
de zi suplimentată. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi suplim entată a fost aprobată.
(Nu a votat domnul consilier județean Moldovan Florin-Cristian).
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.05.2021
Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții, vă rog să votați.

a

Cu 31 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/13613 din 16.06.2021 privind
aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița, strada
Bistricioarei – B-dul. General Grigore Bălan, proprietate publică a
județului Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/12498 din 03.06.2021 privind
actualizarea Monografiei economico-militare a județului BistrițaNăsăud, ediția 2021
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/13128 din 09.06.2021 privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul
2021
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.IX/12923 din 08.06.2021 privind
aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/13080 din 09.06.2021 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor pentru
identificarea vehiculelor care depăşesc masele și/sau dimensiunile
maxime admise în circulaţie pe drumurile publice judeţene din
județul Bistrița-Năsăud, constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/13083 din 09.06.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE
ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2021 şi estimările pe anii
2022-2023
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
(Nu participă la vot consilierii județeni care fac parte din Adunarea
Generală a Asociaților la Societatea PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD
S.R.L. - domnii consilieri județeni Demian Ioan-Alin, Filipoiu Augustin-Florinel
și Sbîrciu Călin).
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Dacă sunt intervenții?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Aș dori să intervin, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Domnule președinte, stimați colegi, ne-am uitat cu toții peste Proiectul
de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
Societatea PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L., eu aș avea un
amendament, pentru viitor, pentru că acum bugetul a fost trecut de Consiliul
de administrație, și anume acela de a prinde în bugetul oricărei societăți din
subordinea consiliului județean bani pentru investiții. Orice societate nu poate
fi dezvoltată, și cred că toți suntem de acord, dacă nu există prinși bani
pentru investiții. Asta unu la mână, și doi la mână, pentru că m-am uitat un
pic peste buget, și pe lângă partea de salarizări care este aferentă bugetului,
erau prinși bani pentru partea de alte cheltuieli, mai precis fonduri pentru
Consiliul de administrație, care, domnule președinte, pentru Societatea de
Protecţie şi Pază, cred că sunt puțin prea ridicate. Iar aici, cei din Consiliul de
administrație, care sunt 5 la număr, ar trebui, puțin, poate să revizuiască sau,
pe planul consiliului județean, să se ia o decizie, pe viitor, ca, totuși,
indemnizațiile sau numărul celor din Consiliul de administrație să fie redus,
fiindcă legea ne permite și este chiar indicat pentru viitor acest lucru.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, domnule consilier. Așteptăm cu interes modificări
legislative propuse de domnul Cîțu pentru societățile comerciale din
subordinea statului român și vom lua exemplu și vom urma exemplul
respectiv.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 4 „abțineri” și 3 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Coman
Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Moldovan Florin-Cristian
și domnul Zăgrean Ioan. Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul
Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu Augustin-Florinel și domnul Sbîrciu Călin).
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/13893 din 18.06.2021 pentru
completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.146 din 17.12.2020 privind stabilirea taxelor speciale şi a
tarifelor percepute în anul 2021 de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi instituţiile subordonate
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Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.IX/14027 din 22.06.2021 privind
aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada
2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, în
județul Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Sbîrciu Călin).
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/13866 din 18.06.2021 privind
constituirea comisiei de concurs de proiecte de management și de
soluționare a contestațiilor şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management
şi a caietului de obiective la Centrul Județean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții?
Viorica Calo: - consilier județean Bună ziua, domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cum să nu, doamna Calo, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean
Și în Comisia de administrație am ridicat acest subiect, cei care o să
facă parte din comisia de evaluare a viitorului manager al Centrului Județean
de Cultură Bistrița-Năsăud, eu am pus întrebarea doamnei Ceuca, dar dânsa
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nu mi-a putut spune programul, dar bănuiesc, și sunt sigură, că m-am uitat la
celelalte evaluări a celorlalți manageri de la celelalte centre care sunt în
subordinea consiliului județean, și evaluarea s-a făcut în timpul programului.
Domnule președinte, mie nu mi s-a părut corect, și am ridicat subiectul
acesta și în comisie, și nu mi se pare corect, și vă spun și dumneavoastră
acum, că acele persoane care vin din afara instituției, din alte localități,
specialiști în domeniu, este ok, să primească cei 10% indemnizație, să
primească diurnă, să primească plată de transport, dar nu mi se pare corect
ca cei care fac parte din instituție, membrii comisiei care sunt din instituție,
secretariatul care face parte din instituție, care au un anumit program în
instituția pe care o conduceți dumneavoastră, în același timp, să primească și
indemnizația de 10%, nu mi se pare corect să ia două plăți în același program
orar. Mulțumesc mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Propunerea dumneavoastră mi se pare foarte constructivă, doamna
Calo. Doamna secretar, vă rog, este legală propunerea doamnei Calo?
Alexandrina-Crina Borș: - secretarul general al judeţului
Legea prevede posibilitatea acordării acestei indemnizații.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Posibilitatea, prevede undeva obligativitatea, doamna secretar?
Alexandrina-Crina Borș: - secretarul general al judeţului Scrie că beneficiază de această indemnizație.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna secretar, doamna consilier județean Calo, a făcut o propunere:
colegii angajați ai consiliului județean, în timpul programului, primesc o
sarcină de serviciu să facă parte dintr-o anumită comisie. Eu, vă pun
întrebarea, dacă propunerea doamnei consilier județean Calo este acoperită
de legalitate? Vă rog să-mi răspundeți, mai clar, ca să știu și eu, cum mă duc
mai departe pe acest subiect.
Alexandrina-Crina Borș: - secretarul general al judeţului Se poate ca pentru orele respective să nu fie plătiți pentru programul
de lucru de la serviciu, să beneficieze doar de indemnizație pentru orele
respective.
Viorica Calo: - consilier județean Asta așteptam, doamna Borș. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Atunci, am rugămintea la dumneavoastră, ca toți cei care sunt angajați
ai consiliului județean să nu fie pontați pentru orele în care prestează o altă
activitate. Și, cu această ocazie, lucrul acesta trebuie să devină general.
Propunerea aceasta constructivă a doamnei Calo să fie regulă. Mi se pare mai
mult decăt corect, ești plătit și la serviciu unde nu ești, și mai iei și o
indemnizație dintr-o comisie unde îți faci treaba în calitate de demnitar sau
angajat al aparatului de specialitate.
Viorica Calo: - consilier județean 10

Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu mare drag, doamna Calo. Eu vă mulțumesc pentru propunere.
Dacă sunt alte intervenții?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.2 alin.(1) și
alin.(2) din proiectul de hotărâre nr.VIII/13866 din 18.06.2021:

(1) Constituirea Com isiei de concurs de proiecte de management la
Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud în următoarea componenţă:
1. Doamna Stan Elise - profesor dr. în muzică, etnomuzicolog, realizator
emisiuni la Televiziunea Română;
2. Domnul Filip Vasile-Sorin – Manager la Centrul Cultural „Bucovina”
Suceava;
3. Domnul Buzoianu Dumitru - Compozitor, dirijor și realizator RadioTV;
4. Domnul Kecskés-Simionca Ciprian-Tiberiu – vicepreședinte al
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
5. Domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu - Serviciul managementul
resurselor umane, organizare, control din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
(2) Secretariatul Com isiei de concurs de proiecte de management
va fi asigurat de:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - șef serviciu - Serviciul coordonare
instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud;
2. Doamna Bugnar Daniela-Florina - șef serviciu - Serviciul buget,
monitorizare investiții - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Ciobanu Mihaela, consilier superior - Serviciul
managementul resurselor umane, organizare, control - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Neagoș Nicoleta - consilier juridic asistent - Serviciul juridic Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, art.2 alin.(1) și alin.(2)
a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră secret art.2 alin.(3) și alin.(4):

(3) Constituirea Com isiei de soluţionare a contestaţiilor pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management la
Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud în următoarea componenţă:
1. Domnul Cioarba Teofil-Iulian - director executiv - Direcția economică
din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
2. Doamna Câmpan Aurora-Anca - inspector superior - Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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3. Domnul Ceclan Oprea Ciprian - consilier superior - Serviciul
managementul resurselor umane, organizare, control - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
4. Domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu - Serviciul juridic Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(4) Secretariatul Com isiei de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de doamna Beșa Carmen Simona - consilier superior - Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, art.2 alin.(3) și alin.(4)
a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Am
deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai și domnul Moldovan Florin-Cristian.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.X/14213 din 23.06.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai proiectului
„Creșterea capacității DGASPC Bistriţa-Năsăud de gestionare a
crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140348, finanțat prin POIM
2014-2020
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/14200 din 23.06.2021 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA
2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
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Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 1 vot „îm potrivă” și 3 „abțineri”,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(A votat împotrivă domnul consilier județean Coman Samuel-Leon. S-au
abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica, domnul
Rus Marin-Vasile și domnul Zăgrean Ioan).
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.X/14235 din 23.06.2021 privind
aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud a unor servicii juridice de asistență și reprezentare,
pentru apărarea unor drepturi și interese legitime în justiție
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/14151 din 23.06.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului general de funcții ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 25 de voturi „pentru”, 3 voturi „îm potrivă”, 2 „abțineri” și 1
consilier județean care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon și domnul Moldovan FlorinCristian. S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Coman
Samuel-Leon și domnul Sbîrciu Călin. Nu a votat doamna consilier județean
Calo Viorica).
Vă mulțumesc.

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/14231 din 23.06.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 3 voturi „îm potrivă” și 1 „abținere”,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon și domnul Moldovan FlorinCristian. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Coman SamuelLeon.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/14165 din 23.06.2021 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Aș interveni eu, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Domnule președinte, ne-am uitat cu toții, cu atenție, peste această
propunere a proiectului de hotărâre și vreau să zic că nu știu dacă e facută,
în modul ipocrit de care spuneați dumneavoastră că l-am folosit noi, sau e
făcută, efectiv, în bătaie de joc, fiindcă din câte am observat, din reducerile
masive pe care le faceți și reorganizarea consiliului județean, 24 de posturi
erau deja vacante, într-adevăr 2 persoane o să-și piardă locul de muncă, iar 1
funcție se transformă. Cu toate acestea, domnule președinte țineți, la
căldură, foarte frumos, 6 șoferi pentru 120 de oameni cât ne arată nouă
organigrama că va avea consiliul județean. Acuma, întrebarea este în felul
următor: puteți să-mi răspundeți care este economia pe care dumneavoastră
prin propunerea aceasta, ați făcut-o la bugetul consiliului județean, dat fiind
faptul că la bibliotecă n-ați dat înapoi în a tăia bibliotecari și nici nu v-ați
sinchisit foarte tare să acceptați propunerile noastre. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 14

Imediat, domnule consilier, o să-mi furnizeze colegii mei datele. A fost
făcută o comisie formată din specialiști, pe care cred că i-ați jignit de
alegerea dumneavoastră. Această propunere a ajuns în fața plenului
consiliului județean, președintele nu are nici un rol aici, s-au făcut câteva
modificări și economii, din căte știu eu de undeva 17-20 procente, dar colegii
mei ar fi foarte drăguți dacă mi-ar da și mie datele.
Doamna Tabără aveți dumneavoastră aceste cifre?
Camelia tabără: - vicepreședinte Da, am cifrele exacte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog să le prezentați pentru domnul consilier județean Moldovan.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Domnule consilier, eu am argumentat în comisia economică, din care
dumneavostră nu faceți parte, practic reducerea se raportează la luna
decembrie 2020, pentru că începând cu decembrie această restructurare a
intrat în funcțiune.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Tabără, cifrele vă rog frumos? Concret!
Camelia tabără: - vicepreședinte 16%.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16% în bugetul anului 2021 față de anul 2020, 3 funcții de conducere
se retrogradează, una se desființează, vă rog frumos să prezentați cifrele!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Deci, pe statul de funcții în ianuarie 2021 - 1.076.739 lei și în august
2021 - 904.867 lei, care înseamnă un procent de 16% reducere.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc. Alte intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă
rog să votați.

Cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „îm potrivă”, 4 „abțineri” și 1
consilier județean care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: domnul Coman
Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon
și domnul Moldovan Florin-Cristian. S-au abținut de la vot următorii consilieri
județeni: doamna Calo Viorica, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Sbîrciu
Călin și domnul Scuturici Gheorghe. Nu a votat domnul consilier județean Rus
Dorin-Octavian).

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 17. Proiect de hotărâre nr.VIII/14177 din 23.06.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
15

Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 4 voturi „îm potrivă” și 2 „abțineri”,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: domnul Coman
Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon
și domnul Moldovan Florin-Cristian. S-au abținut de la vot următorii consilieri
județeni: doamna Calo Viorica și domnul Dedean-Bortăș Ioan).
*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 18. Proiect de hotărâre nr.IX/14489 din 25.06.2021 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
comisiile de testare profesională și comisiile de soluționare a
contestațiilor, constituite la nivelul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră secret art.1:

Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în comisiile
de testare profesională, constituite la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, pentru testarea personalului
contractual ale căror posturi sunt supuse reorganizării, după cum urmează:
1. Domnul Cârlig Cristian-Costel - consilier județean;
2. Domnul Filipoiu Augustin-Florinel - consilier județean.
Vă rog să votați.
Cu 30 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, art.1 a fost adoptat.
Supun
votului
dumneavoastră
secret
art.2:
Desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în comisiile de
soluționare a contestațiilor, constituite la nivelul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, pentru testarea
personalului contractual ale căror posturi sunt supuse reorganizării, după cum
urmează:
1. Domnul Rus Dorin-Octavian - consilier județean;
2. Domnul Demian Ioan-Alin - consilier județean.
Vă rog să votați.
Cu 31 de voturi „pentru”, art.2 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Vă
rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16

19. Proiect de hotărâre nr.VIII/14502 din 25.06.2021 privind
aprobarea programului care va beneficia de finanțare din bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru Programul sportiv de
utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

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 Rus Marin-Vasile și
domnul Sbîrciu Călin).
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 20. Proiect de hotărâre nr.VIII/14575 din 25.06.2021 privind
aprobarea
proiectelor
care
vor
beneficia
de
finanțare
nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2021
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Vă rog, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Este pentru prima dată, domnule președinte, stimați colegi, când nu mă
enervează când se suplimentează ordinea de zi cu proiecte care vin de ieri pe
azi sau de azi pe azi, și vă spun și de ce, pentru că sunt niște proiecte pe
finanțări nerambursabile foarte interesante, pentru care oamenii își așteaptă
finanțarea ca să poată să dea drumul la aceste proiecte. Am făcut parte din
comisia de cultură, din 5 proiecte care s-au depus la consiliul județean pe
proiecte nerambursabile s-au aprobat 2. Deci, din suma de 35.000 lei au mai
rămas 16.158 lei. Eu vin cu propunerea, domnule președinte, adică de fapt,
cu două propuneri, dumneavoastră hotărâți dacă se poate sau nu: ori să se
mai constituie o sesiune de proiecte sau propunerea ca banii care au rămas,
și am văzut că au rămas bani și de la alte comisii, să se verse în fondul de
rezervă, pentru că mult mai sigur că o să avem nevoie pe parcurs de ei la
alte proiecte, și culturale, și alte tipuri de proiecte. Mulțumesc mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Aparatul de specialitate va verifica propunerea dumneavoastră și eu
sunt de acord cu ea, în varianta a doua, pentru că nu cred că mai avem timp
fizic, doamna Calo, să mai lansăm o sesiune, o depunere, o analiză, pentru că
timpul este foarte scurt, suntem deja în iulie și nu cred că o să ne mai
încadrăm, dar verifică colegii mei și am luat act de propunerea
dumneavoastră.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc mult, domnule președinte. Este bună și varinta a doua.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și eu vă mulțumesc. Domnule profesor Antal Attila, vă rog.
Antal Attila: - consilier județean Eu voiam să anunț doar că nu particip la acest vot.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles.
Dacă sunt alte intervenții?
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, propuneți cu amendamentul meu, da?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Se subînțelege, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Să trăiți!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă propunerea dumneavoastră este una legală.
Viorica Calo: - consilier județean Păi, este legală.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Acum, asta știu numai specialiștii, doamna Calo, eu nu sunt specialist.
Viorica Calo: - consilier județean Eu vă spun de acum că este legală.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu nu spun că nu aveți dreptate, numai că nu mă pronunț.
Viorica Calo: - consilier județean Ok.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, dacă propunerea doamnei Calo este una în conformitate cu legea,
rezerva de bani care a rămas din proiectele de care spune doamna Calo, de
la comisia de cultură vor trece în fondul de rezervă al consiliului județean.
Am deschis procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.
Nu a votat domnul consilier județean Antal Attila.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte La diverse, vă rog, dacă sunt intervenții?
Nu sunt.
Viorica Calo: - consilier județean Ba da, sunt domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, doamna Calo, scuzați-mă.
Viorica Calo: - consilier județean 18

Domnule președinte, eu v-am mai făcut o propunere, și o repet de câte
ori trebuie, și de câte ori este necesar, am văzut în alte județe că se
muncește live, se muncește face to face, sunt condiții deja foarte bune ca să
ne întâlnim împreună toți. Vă rog frumos gândiți-vă, și am repetat și luna
trecută, poate luna trecută nu a fost foarte bun momentul, dar acum, cred, și
sunt sigură, că momentul este foarte bun. Gândiți-vă că ar trebui să facem
ședințele live. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, eu sunt și life și live, cum vreți dumneavoastră, și cu
mască, spre deosebire de dumneavoastră, și respir foarte greu la
temperaturile care sunt afară, respectând regulile sanitare. Am supus
propunerea dumneavoastră votului consilierilor județeni în urmă cu ceva
timp, avem cu noi în ședință toți liderii grupurilor politice care formează
consiliul județean, care cred că au auzit propunerea dumneavoastră, am
rugămintea să analizeze fiecare, și să facă o solicitare dacă se ajunge la
concluzia că vreți să ne reîntâlnim, eu vă mărturisesc că îmi este dor de
dumneavoastră, vă aștept cu mare drag pe toți, dar deciziile nu-mi aparțin
mie, cel care care decide este plenul consiliului județean. Dacă vom avea
solicitare de la liderii grupurilor politice o să supun votului dumneavoastră, în
prima ședință, modificarea deciziei vechi și nu am absolut nimic împotrivă.
Zăgrean Ioan: - consilier județean Domnule președinte, vreau să intervin.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule Zăgrean.
Zăgrean Ioan: - consilier județean La proiectul 18 am rugămintea să se specifice că proiectul a fost inițiat
la propunerea consilierilor liberali. Adică, să se știe. Cel cu delegații în
comisiile de examinare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu, nu...a fost amendat la propunerea consilierilor liberali? Da sunteți de
acord că amendat, pentru că proiectul era înainte de a ajunge la amendare
inițiat.
Zăgrean Ioan: - consilier județean Nu. Proiectul 18 nu exista.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bun și cine e inițiator?
Zăgrean Ioan: - consilier județean Este proiectul meu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu rugămintea să faceți modificarea de rigoare. Deci, să precizați în
procesul-verbal că proiectul de hotărâre a fost inițiat de doamna Tabără
Camelia, vicepreședintele care răspunde de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, la propunerea liderului grupului
de consilieri județeni PNL, domnul Ioan Zăgrean.
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Alte intervenții? Nu sunt.
Vă doresc o după-masă plăcută și o săptămână frumoasă!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1445)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
EMIL RADU MOLDOVAN
DIRECTOR EXECUTIV
ELENA BUTTA

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.07.2021

Întocmit: Consilier juridic principal, Cecilia-Alisa Hoha ______
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