ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/25962 din 11.11.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 28 octombrie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 28 octombrie 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.286 din 21.10.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 28 octombrie 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 29 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 Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea AngeloAurelian, 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 RomulusVirgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Ulecan Maria
și domnul Zăgrean Ioan. A fost invitată și participă la ședință și doamna
consilier județean Duca Simona-Elena, în vederea depunerii jurământului.
*
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, doamna

Borșa Luminița - șef birou, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, doamna
Botiș Rodica - inginer de specialitate, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier
juridic principal, doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, domnul
Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal, domnul Spân George-Marian consilier principal și doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier cabinet
președinte.
La ședință participă în calitate de invitați: domnul Lazany Gabriel managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, domnul Gavrilaș GeorgeAlexandru - managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, domnul Danciu
Mihai-Alexandru - director general al Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A.
Bistrița și doamna Birișan Angela-Clara - director financiar la Societatea
Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița.
*
00
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mulțumesc pentru prezență. Cu permisiunea
dumneavoastră începem prezența.

(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 ședinței.
Înainte de a trece la ordinea de zi, o să o rog pe doamna Duca SimonaElena să depună jurământul.
*

Depunerea jurământului de către doamna Duca Simona-Elena

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Felicitări, doamna consilier și mult succes!
Simona-Elena Duca: - consilier județeanMulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu permisiunea dumneavoastră, stimați colegi, trecem la prezentarea
proiectului ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.09.2021
2. Proiect de hotărâre nr.VIII/23607 din 19.10.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările
ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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3. Proiect de hotărâre nr.VIII/23447 din 18.10.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/23471 din 18.10.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.153/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/23678 din 19.10.2021 privind
decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes
județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac
Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura
Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul
Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”, aflate
pe raza Comunei Bistrița Bârgăului
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/23893 din 21.10.2021 privind a
treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Bistrița-Năsăud pe anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/22957 din 12.10.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2021

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/23458 din 18.10.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare
în adăpost
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/23173 din 13.10.2021 pentru
modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor
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Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie
ale unităților de învățământ special de stat din subordinea
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.IX/23148 din 18.10.2021 pentru
modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor burse de
excelență, burse de merit și burse de ajutor social de către Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/23213 din 14.10.2021 pentru
modificarea Statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal
Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/23041 din 12.10.2021 privind
aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița,
str.Toamnei nr.1A, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/23375 din 15.10.2021 privind
aprobarea dezlipirii imobilului, situat în Municipiul Bistrița,
str.Bistricioarei, înscris în Cartea funciară nr.86941 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/23593 din 19.10.2021 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unor imobile - construcții, situate în municipiul Bistrița,
B-dul Grigore Bălan nr.43, înscrise în Cartea funciară nr.78917
Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/23465 din 18.10.2021 privind
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în
lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru
producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2022
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/23221 din 14.10.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI
DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2021 şi estimările pe anii
2022-2023
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Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Proiect de hotărâre nr.VIII/23748 din 20.10.2021 privind
acordarea mandatului special reprezentanților Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări
Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

18. Diverse

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi, stimați
colegi? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.09.2021
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/23607 din 19.10.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările
ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret Art.I: modificarea art.2, punctul III

Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, subpunctul 3 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
după cum urmează: „3. Doamna Duca Simona-Elena”.
Cu 31 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Vă
rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/23447 din 18.10.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.I: modificarea art.1 alin.(1),

secțiunea membri supleanți, punctul 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia
copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, după cum
urmează: „5. Doamna Pop Oana, reprezentant al Asociaţiei de Ajutorare a
Copiilor Benita, organism privat acreditat;”
Cu 31 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Vă
rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/23471 din 18.10.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.153/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.II: modificarea art.1 punctul 5

din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.153/2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, după cum urmează: „5. Domnul
Demian Ioan-Alin - consilier județean;”
Cu 30 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, Art.I I a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră secret art.III: modificarea art.1 punctul 8
din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.14/2021 privind
validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu
modificările ulterioare, după cum urmează: „8. Domnul Demian Ioan-Alin consilier județean;”
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Cu 31 de voturi „pentru”, art.I I I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/23678 din 19.10.2021 privind
decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes
județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac
Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura
Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul
Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”, aflate
pe raza Comunei Bistrița Bârgăului
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/23893 din 21.10.2021 privind a
treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Bistrița-Năsăud pe anul 2021
Cu precizarea că a fost îndreptată eroarea materială din Anexa nr.7,
pozițiile 2.1, 2.1.1 și 2.2 la proiectul de hotărâre, sesizată în Comisia de
administrație.
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt.
Am deschis 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

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/22957 din 12.10.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/23458 din 18.10.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza
Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare
în adăpost
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. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian).
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/23173 din 13.10.2021 pentru
modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie
ale unităților de învățământ special de stat din subordinea
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.I: modificarea și completarea

Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile
de administraţie ale unităților de învățământ special de stat din subordinea
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud, după cum urmează: „Art.1 Se
desemnează reprezentanții Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de
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administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” Bistriţa, după cum
urmează: 1. Domnul Puica Vasile - consilier județean; 2. Domnul Zăgrean
Ioan - consilier judeţean.”
Vă rog să votați.

Cu 31 voturi „pentru”, Art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Vă
rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.IX/23148 din 18.10.2021 pentru
modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor burse de
excelență, burse de merit și burse de ajutor social de către Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/23213 din 14.10.2021 pentru
modificarea Statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal
Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/23041 din 12.10.2021 privind
aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița,
str.Toamnei nr.1A, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.
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Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/23375 din 15.10.2021 privind
aprobarea dezlipirii imobilului, situat în Municipiul Bistrița,
str.Bistricioarei, înscris în Cartea funciară nr.86941 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. 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/23593 din 19.10.2021 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unor imobile-construcții, situate în municipiul Bistrița, Bdul Grigore Bălan nr.43, înscrise în Cartea funciară nr.78917
Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/23465 din 18.10.2021 privind
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în
lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru
producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2022
Domnul Puica Vasile a formulat următorul amendament: menținerea
preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde
obținută pe pajişti pentru anul 2022, la nivelul celor stabilite pentru anul
2021, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.132/2020, cu
excepția prețurilor la noile produse introduse pe lista propusă de Direcţia
pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud.
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții?
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Ca să fie foarte clar propunerea noastră este de a păstra prețurile la
nivelul de anul trecut. Vă rog să votați.

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

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/23221 din 14.10.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI
DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2021 şi estimările pe anii
2022-2023
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
La votul acestui proiect de hotărâre rog colegii care reprezintă Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud în AGA LDP respectiv: domnul Bertel Doru, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Pop George și
doamna Ulecan Maria, să nu-și exprime votul.
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 23 de voturi „pentru”, 3 „abțineri” și 5 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Ganea Octavian-Mihai și domnul Moldovan Florin-Cristian. Nu
au votat următorii consilieri județeni: domnul Bertel Doru, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Pop George și doamna
Ulecan Maria.)
Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 17. Proiect de hotărâre nr.VIII/23748 din 20.10.2021 privind
acordarea mandatului special reprezentanților Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări
Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
De asemenea rog colegii membri ai AGA LDP să nu-și exprime votul la
acest proiect. Vă rog să votați.

Cu 23 de voturi „pentru”, 3 „abțineri” și 5 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Ganea Octavian-Mihai și domnul Moldovan Florin-Cristian. Nu
au votat următorii consilieri județeni: domnul Bertel Doru, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Pop George și doamna
Ulecan Maria.)
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Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte La Diverse, dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Vă mulțumesc mult pentru participare, vă doresc o după-masă plăcută și
vă anunț că pentru marți la orele 1200, vom mai avea o ședință extraordinară,
în care o să vă supunem atenției proiectele pregătite de consiliul județean
pentru a fi introduse pe platforma deschisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației, în programul de investiții Anghel Saligny!
Vă doresc o după-masă plăcută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1429)
*
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 25.11.2021

Verificat: Șef serviciu, Borgovan Paul-Ioan _______
Întocmit: Consilier superior, Palade Ionela-Crina ______
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