ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/16493 din 19.08.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 10 august 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 10 august 2020 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.158 din 05.08.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 10 august 2020, orele 1400. Consilierii
judeţeni au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este
condusă de domnul vicepreședinte Vasile Puica, iar prezența este făcută prin
apel nominal. La ședință sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni, după cum
urmează: domnul Puica Vasile, domnul Birișiu Gabriel-Dan, domnul
Brașoveanu Constantin, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul Cicedea George,
domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul
Fechete Ioan, domnul Florean Ovidiu Iosif, domnul Forai Mihael-Simion,
domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul Lăcătuș Emil, domnul Lupșan NicolaeGrigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Moldovan Florin-Cristian,
doamna Moldoveanu Ileana, domnul Mureșan Dumitru, domnul Niculae
Anghel, doamna Oltean Doreta, domnul Pop George, domnul Sas Grigore,
doamna Salaci-Nechita Oana, doamna Salak Adriana-Ramona, doamna
Săsărman Monica, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, domnul
Suciu Andrei și doamna Ulecan Maria.
Lipsesc de la ședință domnul Președinte Emil Radu Moldovan, domnul
Vicepreședinte Țintean Ioan și domnul consilier județean Marc Vasile.
*
Participă la ședință doamna Borș Alexandrina-Crina - Secretarul general
al județului.
*
De asemenea sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarbă Iulian-

Teofil - director executiv, domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu,
doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, doamna Sabău Oana-Diana consilier juridic asistent, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic asistent
domnul Spân George-Marian - consilier principal și doamna Neamțiu OanaAncuța - consilier cabinet președinte.
*

(Ora 14 )
Vasile Puica: - vicepreședinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența pentru ședința extraordinară.
00

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 28, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint proiectul ordinii de zi
suplimentat cu un proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre nr.IX/15407 din 05.08.2020 privind a
cincea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

2. Proiect de hotărâre nr.IX/15666 din 07.08.2020 privind
aprobarea
proiectelor
care
vor
beneficia
de
finanțare
nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2020

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

*

Vasile Puica: - vicepreședinte Supun la vot ordinea de zi suplimentată cu 1 proiect de hotărâre.
Ordinea de zi a fost încărcată, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi a fost aprobată. Mulțumesc.
(Nu a votat doamna consilier județean Săsărman Monica.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 1. Proiect de hotărâre nr.IX/15407 din 05.08.2020 privind a
cincea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Discuții?
Da, domnule Coman, vă ascult.
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Samuel-Leon Coman: - consilier județean Prima întrebare este legată de castelul de la Posmuș. Am înțeles că
acolo, în jurul castelului ... l-am întrebat și pe domnul director, dar nu știa
exact, se dau niște despăgubiri pentru familia care are ceva anexe. Vreau să
știu din banii aceia care se dau, 400 de mii de lei am înțeles ... câți se dau
proprietarului și câți pentru dezafectarea zonei? Să știm, pentru că este o
sumă destul de mare și sunt bani publici.
Vasile Puica: - vicepreședinte Am înțeles, întrebarea a doua?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean A doua, am înțeles că primarul din Matei cu care am comunicat în
ultima vreme, a fost la dumneavoastră să vă întrebe de drumul care este
făcut până în Matei, dar care nu are șanțuri și poduri ... primii 2 km de la
intrare. Ce se preconizează? Ce vreți să faceți? Sunt bani? Se gândește
executivul să aloce bani pentru podurile și șanțurile din partea stângă, la
intrare în sat sau nu? Să știe primarul ce face pe viitor. Vă mulțumesc.
Vasile Puica: - vicepreședinte Da. Referitor la prima întrebare, este vorba de amenajarea spațiului de
intrare la castel. Intrarea într-un castel nu se poate face prin niște clădiri,
grajduri și alte anexe gospodărești. O parte din teren este al nostru, al
consiliului județean, iar clădirile sunt ale unei persoane fizice. Ceea ce s-a
făcut este o valoare estimativă, răscumpărarea este negociabilă, iar în suma
respectivă era vorba de contravaloarea construcțiilor, contravaloarea
lucrărilor de demolare, de transport material, de nivelare teren și alte lucrări.
În final, terenul să fie liber de construcții. Ceea ce s-a făcut este doar
estimativ, urmează să concretizăm și să vedem exact cele trei puncte despre
care v-am spus.
Legat de a doua întrebare, la mine nu a fost nimeni, dar pot să vă spun
că este o problemă legată de drumuri și o să o discutăm, iar dacă doriți
mâine să mă contactați, pot să vă dau un răspuns exact. Mulțumesc.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Bine. Este ok, mulțumesc.
Vasile Puica: - vicepreședinte Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost
încărcat. Vă rog să votați.
Cu 25 voturi „pentru” și 3 „abțineri” , proiectul de hotărâre a fost

adoptat.

Mulțumesc.

(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Florean
Ovidiu-Iosif, domnul Scuturici Gheorghe și domnul Sbîrciu Călin.)
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*

Vasile Puica: - vicepreședinte 2. Proiect de hotărâre nr.IX/15666 din 07.08.2020 privind
aprobarea
proiectelor
care
vor
beneficia
de
finanțare
nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean O constatare. Se poate, un minut?
Vasile Puica: - vicepreședinte Da.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule vicepreședinte, stimați colegi! Cred că, pentru prima dată am
văzut că proiectele ... am discutat și în comisia de cultură cu domnul Birișiu și
cu alți colegi, proiectele care s-au depus, multe dintre ele, o parte bună
dintre ele, să zicem, nu toate, dar sunt de ... cum să vă spun ... trebuiau mult
mai bine pregătite și justificate. Motiv pentru care au și fost diminuate, ceea
ce este un lucru pozitiv.
Se putea domnule Puica, chiar mai bine diminuate, pentru că din
păcate, nu au fost făcute foarte bine. Aici, ONG-urile au o problemă. Trebuie
să-și găsească consultanți mai buni, pentru că se puteau face proiecte foarte
frumoase și foarte bune, adaptate perioadei în care trăim, de pandemie. Cu
educația populației ... măcar din 2-3 comune, cu măști, cu câteva lucruri care
le legăm de momentele în care suntem.
Din păcate, am văzut proiecte foarte slabe, să știți. Cele care mi-au
intrat pe mână, sunt proiecte foarte slabe, foarte puțin gândite și justificate.
Motiv pentru care am fost foarte dezamăgiți de ceea ce am văzut. Sper ca, pe
viitor, să se mobilizeze mai bine și să facă proiecte mai bune pentru ca să
putem să utilizăm banii publici mult mai corect și mai bine.
Vă mulțumesc.
Vasile Puica: - vicepreședinte Da. Legat de proiectele depuse și aprobate, ele au respectat ghidul și
sunt în conformitate cu legislația în vigoare. Că ele nu au fost mai
diversificate, e o altă problemă. Alte discuții, dacă mai sunt?
Dacă nu, vă rog să trecem la vot.
Cu 27 voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat ,

proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat doamna consilier județean Moldoveanu Ileana.)
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Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc Sărbători fericite! Maica
Sfântă să fie alături de noi toți și bunul Dumnezeu să ne îndeplinească
gândurile și dorințele bune. Vă mulțumesc încă o dată. Doamne ajută! O
după-masă frumoasă!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1415)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.08.2020

Verificat: Șef serviciu, Geoff-Ghar Adrian Popescu
Întocmit: Consilier superior, Ionela-Crina Palade
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