ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IA/5841 din 18.03.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 10 martie 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 10 martie 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.47 din 09.03.2021, a fost convocat de îndată Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud în şedinţă extraordinară la data de 10 martie 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 28 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Bertel Dorel, doamna Calo Viorica, domnul Cârlig
Cristian-Costel, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul Coman Samuel-Leon,
doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul
Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai MihaelSimion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea AngeloAurelian, domnul Marica Marius-Macedon, 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.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Moldovan FlorinCristian. De asemenea, este absent domnul Décsei Atilla-Lehel, ca urmare a
demisiei din calitatea de consilier județean.
*
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 TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, domnul
Dragotă Ciprian Nicușor - consilier principal, domnul Spân George-Marian consilier principal, doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent,
doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier cabinet președinte și doamna
Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
*
A fost invitat la ședință și este prezent domnul Lazany Gabriel –
manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița.
*

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

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

La mulți ani tuturor colegelor noastre, să aveți o primăvară frumoasă!
Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 28 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței noastre de îndată.
Cu permisiunea dumneavoastră, vă prezint proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre nr.VIII/5018 din 09.03.2021 privind
modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa prin completarea cu Heliport SMURD cu destinație
medico-sanitară
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

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

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.Proiect de hotărâre nr.VIII/5018 din 09.03.2021 privind
modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa prin completarea cu Heliport SMURD cu destinație
medico-sanitară
Cred că e un proiect care nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare.
Mă bucur foarte mult că în urma eforturilor comune pe care le-am făcut cu
toții, vom fi primul spital județean de urgență din România care va avea o
astfel de facilitate. Știți că sunt mai multe proceduri de îndeplinit. Anul trecut,
în noiembrie, colegii noștri de la spital au trimis solicitare de aviz către
Ministerul Sănătății. El a fost primit săptămâna trecută. În urma acestui aviz
primit de la Ministerul Sănătății, vă este supus spre aprobare acest proiect de
hotărâre pentru modificarea structurii organizatorice. Dacă el va întruni
voturile necesare și va fi aprobat, colegii de la spital urmează să angajeze
specialiștii conform legislației în vigoare. Ei vor fi trimiși la specializare, atât
administratorii heliportului cât și cei care vor avea rolul de pompieri. După ce
se vor finaliza cursurile, în baza atestatelor de școlarizare a lor, vom depune
dosarul și documentația la Autoritatea Aeronautică Civilă pentru autorizarea
heliportului și sper ca, într-un timp cât mai scurt, toate aceste lucruri să se
întâmple și heliportul să poată fi folosit, ca cetățenii județului Bistrița-Năsăud,
sperăm să fie cât mai puțini, dar cei care vor avea nevoie de el, să poată să-l
folosească. Prin această investiție, stimați colegi, se vor reduce substanțial
timpii de transfer de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița către o clinică de
specialitate, acolo unde va fi nevoie de intervenții care nu se pot face în
Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Vreau, cu această ocazie, să-i felicit pe
colegii de la spital care, în urma investițiilor pe care cetățenii județului
Bistrița-Năsăud le-au făcut în spital, au reușit să atragă profesioniști care sunt
urmați și de pacienți și au început deja destul de mulți pacienți din județele
limitrofe și nu numai, să vină să se trateze în Spitalul Județean de Urgență
Bistrița. Acum câțiva ani, când domnul doctor Farcaș, neurochirurgul nostru,
îmi spunea că ce bine că se face heliportul pentru că au cu ce să ne aducă
pacienții, vă mărturisesc că am luat puțin lucrurile în glumă, dar lucrurile chiar
se întâmplă datorită specialiștilor din spitalul județean de urgență. Sunt cazuri
complicate care ajung cu elicopterul la Bistrița, deci heliportul nu va fi folosit
doar pentru transferul dinspre Bistrița înspre clinici de specialitate ci, și din
alte zone ale regiunii de nord-vest către Spitalul Județean de Urgență Bistrița.
Sunt câteva informații generale pe care am vrut să vi le prezint înainte de a
trece la avizele comisiilor.
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră, stimați colegi?
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Rus Marin-Vasile: - consilier județean –
Da, domnule președinte, dacă se poate…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule doctor Rus Marin.
Rus Marin-Vasile: - consilier județean –
Mă bucur că am auzit intervenția dumneavoastră fiindcă explicațiile au
fost foarte concise și ce m-a deranjat un pic poate pe mine, nu știu dacă și pe
alți colegi, este faptul că am făcut această ședință de îndată, fără să avem
nici cea mai mică informație despre acest lucru. A trebuit să dăm din coate,
să vedem ce se întâmplă, despre ce este vorba. Dumneavoastră ați făcut asta
în trei minute. În trei minute ne-ați informat despre ce este vorba. Nu am
știut care este caracterul urgenței, lucru care se putea întâmpla. Gândiți-vă,
eu fac parte din comisia juridică. Comisia juridică nu a făcut parte să zic
așa…din avizul pentru această ședință. Ca atare, nu am putut fi informat de
nicio culoare despre acest punct, mai ales că este un domeniu din care eu fac
parte, sunt medic, mă interesează, chiar vreau să pun suflet și să facem o
treabă bună. Dar, comunicarea poate lasă un pic de dorit. Aici, aș fi vrut un
pic, să atrag atenția, nu suntem împotriva acestui proiect, suntem pentru, dar
să fim informați cu o mai mare transparență despre lucrurile care se fac
acolo. Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc și eu, domnule doctor. De regulă, ați văzut că se respectă
întocmai, toată legislația, primiți din timp proiectele de hotărâri. Mai sunt
situații de excepție pe care legiuitorul le-a și prevăzut, se pot convoca aceste
ședințe de îndată. Existau două variante de lucru, domnule doctor, să lăsăm
acest proiect de hotărâre pentru ședința ordinară, dar pierdeam foarte mulți
timpi și…riscam potențialele șanse ale unor pacienți, pentru că oricum avizul
de la Ministerul Sănătății a durat foarte mult, din noiembrie până în martie și,
am decis, din punct de vedere al oportunității, să convocăm această ședință
de îndată, la care participați și, vă mulțumesc tuturor, pentru a câștiga timpi.
Odată sper eu, aprobat proiectul de astăzi, managementul spitalului poate
trece la concursuri pentru angajarea specialiștilor care, pe urmă, așa cum vam spus, trebuie să meargă la București sau compania din București care are
câștigată licitația va veni la Bistrița, nu știu detalii, să școlarizeze și să
atesteze acești specialiști și, pe urmă, după ce avem cursurile finalizate, așa
este procedura și legea, vom trimite dosarul la Autoritatea Aeronautică Civilă
și sper ca, într-un timp cât mai scurt, să vă pot invita pe toți, la inaugurarea
heliportului. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog.
Calo Viorica: - consilier județean –
Domnule președinte, dacă îmi dați voie, și eu aș vrea să intervin.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cum să nu, vă rog, doamna Calo.
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Calo Viorica: - consilier județean –
Mulțumesc. La cele două comisii reunite ce le-am avut astăzi la ora 1200,
am cerut niște informații în plus și, am sperat, și de aceea vă întreb și pe
dumneavoastră dacă le-am primit cumva sau dacă ne spune acum cineva,
care sunt criteriile de selecție pentru concurs? Ce vechime trebuie să aibă?
Pentru că am întrebat…ce vechime trebuie să aibă pompierul, de exemplu, ce
vechime trebuie să aibă cei care vor lucra? Pentru că este o treabă foarte
serioasă și foarte bună.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, nu consiliul județean decide aceste lucruri ci, legea.
Calo Viorica: - consilier județean –
Nu decide…am pus o întrebare, nu că decide…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu știu să vă răspund pentru că nu cunosc legislația. Nu cunosc
legislația în domeniu, nu știu să vă răspund la legislație, dar dacă aveți
această curiozitate, am rugămintea să vă uitați pe legislația în vigoare și să
vedeți ce condiții trebuie să îndeplinească un administrator al heliportului care
trebuie să aibă noțiuni despre aviație civilă și despre toate lucrurile. Legislația
prevede foarte clar ce condiții trebuie să îndeplinească acești oameni care vor
avea responsabilități extrem de importante. De asemenea, legislația și cei de
la ISU care avizează funcționarea heliportului, stabilesc condițiile care trebuie
să le îndeplinească pentru a putea fi angajat și pe urmă specializat cel care
va îndeplini rolul de pompier. Nu știu să vă răspund pentru că legislația în
România, dacă aș cita dintr-un clasic în viață, domnul Augustin Zăgrean, este
una stufoasă și avem peste 16.000 de legi, dar dumneavoastră, puteți să vă
informați pe acest subiect, liniștită, nu vă oprește nimeni.
Calo Viorica: - consilier județean –
Eu sunt liniștită, domnule președinte. Poate îmi răspundeți la
următoarea întrebare pe care chiar dumneavoastră trebuie să o dețineți și să
o aveți. Ați spus că sunt mai multe etape, spuneți-ne atunci, totuși, când se
va da în folosință acest heliport?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă ar fi după mine, ar fi trebuit dat în folosință până la finalul anului
trecut. Nu am crezut că Ministerul Sănătății ne va ține patru luni ca să ne dea
un aviz, pentru că, până la urmă, decizia este a consilierilor județeni,
Ministerul Sănătății avizează. Noi, în maxim o lună de zile, vom derula toate
procedurile care țin de noi, adică de managementul spitalului județean de
urgență. Vor face selecția și vor trimite la școlarizare pe cei, care în urma
concursului, vor fi selectați să lucreze la viitorul heliport. V-am spus, sunt
condiții specifice, pentru că trebuie să ai studii necesare ca să știi să lucrezi în
zona aviației și ca pompier, de asemenea, dar asta stabilește legea și
instituțiile de bază. Vă asigur că mă voi ocupa personal ca imediat după ce se
termină aceste lucruri, dosarul să ajungă în cel mai scurt timp la Autoritatea
Aeronautică Civilă. În paralel, am lucrat, și consiliul județean și colegii de la
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spital. Dosarul este pregătit pentru Autoritatea Aeronautică Civilă, lipsesc
numele și atestatele celor care vor lucra acolo. E singurul lucru care lipsește
din dosar. Cât va dura evaluarea la Autoritatea Aeronautică Civilă, vă
mărturisesc că nu știu să răspund în locul celor care lucrează acolo, dar vă
asigur că așa cum am făcut aici toate demersurile, voi face și în continuare.
De exemplu, aici, am avut sprijin și de la colegii de la USR și de la doamna
deputat Diana Morar de la PNL, ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple pentru
că la un minister trebuie să se răspundă la o adresă fără să mai suni un
deputat. Dar, îi mulțumesc și pe această cale doamnei deputat Diana Morar
care m-a sprijinit și vă asigur că o voi face și după ce dosarul va fi depus la
Autoritatea Aeronautică Civilă. Dar, termene nu-mi cereți că nu țin de mine.
Calo Viorica: - consilier județean –
Ok. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Ce pot să vă asigur e că o să vă invit la inaugurare. Asta ține de mine.
Calo Viorica: - consilier județean –
Unde? Sus pe acoperiș, domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu, pe heliport că acoperiș nu mai avem.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Domnule președinte…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog, domnule consilier.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Oare domnul Lazany este împreună cu noi să ne spună și dânsul, fiind
un subiect foarte important pentru noi toți, ceva legat de foaia de parcurs…
Ceva ce nu ați spus dumneavoastră, poate, să completeze cu ceva.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul Lazany este cu noi și îi ofer microfonul domnului Lazany, dar
am rugămintea să îl și întrebați la ce să răspundă.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Legat de foaia de parcurs, ceea ce nu ați spus dumneavoastră. Deci, ne
interesează, mai clar puțin, când va fi gata.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vreți să îi auziți vocea domnului Lazany, dar fiți mai precis, ce să vă
cânte? Că nu știu ce să vă zică legat de foaia de parcurs, că eu v-am cam
spus tot.
Gabriel Lazany: - manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița –
Deci, dacă îmi permiteți să răspund, istoria acestei investiții a început în
anul 2011. Din anul 2011 am gândit că spitalul județean va avea un heliport.
Din păcate, lucrurile nu s-au concretizat mult timp, până anul trecut, când
consiliul județean a acceptat să finanțeze integral această investiție pentru
sănătate. Valoarea investiției este de aproximativ 1.500.000 euro. Anul
trecut, s-au început lucrările fizice, iar primele demersuri pentru modificarea
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structurii la spitalul județean au fost făcute în luna februarie a anului 2020.
Era o modificare mai amplă a structurii și pe alte specialități medicale care
cuprindea și includerea heliportului în structura de UPU. Din păcate,
pandemia care a venit peste noi, a oprit acele demersuri, iar pentru că nu
mai puteam să facem modificare de structură, întreaga activitate a spitalului
fiind bulversată și secțiile, mare parte dintre ele, relocate, inclusiv secțiile
externe la care se lucrează, Alba Iulia și TBC-ul, am decis să facem o
modificare de structură țintită și unică, strict pe heliport, modificare pe care
am înaintat-o către Ministerul Sănătății în 24 noiembrie anul trecut. Deci,
modificarea structurii spitalului este, conform legii nr.95, atributul
managerului spitalului. Se face, cu avizul Ministerului Sănătății și cu
aprobarea consiliului județean, autoritatea publică locală la care este
subordonat spitalul. Așa cum a spus și domnul președinte, a durat foarte mult
obținerea acestui aviz. A fost, din păcate, și o suprapunere de conjuncturi, cu
schimbări de miniștrii, cu mai multe treburi și ne-a întins foarte mult acest
lucru. Săptămâna trecută, joi, am primit avizul din partea Ministerului
Sănătății și am depus la consiliul județean documentația aferentă pentru
modificarea structurii și includerea heliportului în structura de UPU.
Documentația am depus-o luni dimineața, iar așa cum v-a explicat domnul
președinte, a decis să facă această ședință de consiliu județean, în regim de
urgență, o ședință de îndată, pentru a nu mai pierde timp. Nu cunoaștem cât
va mai dura, probabil la Autoritatea Aeronautică Civilă va merge mai repede
decât la Ministerul Sănătății. În schimb, ceea ce ține de noi, angajarea și
instruirea personalului, noi, estimăm undeva la aproximativ 30 de zile. Ideea
este că trebuie să găsim, în primul rând, cinci persoane cu studii tehnice,
obligatoriu cu studii tehnice, ar fi de preferință în domeniul aeronauticii, ceea
ce nu știu dacă vom găsi la Bistrița, dar dacă nu, se acceptă studii tehnice
pentru că ei oricum vor fi cursați. Pentru partea de servanți, pompieri, nu
sunt condiții speciale, ei pot să se angajeze, vor fi instruiți, cursați, și vor
primi un atestat. Acestea sunt singurele condiții care ne lipsesc de la dosarul
de acreditare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule manager. Mulțumit, domnule Coman?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Da, mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, stimați
colegi, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre, vă rog să votați.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, votul meu este „pentru”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâna.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(A votat verbal, doamna consilier județean Calo Viorica.)
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc frumos, stimați colegi. Vă doresc o după-masă plăcută!
La revedere!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1422)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
EMIL RADU MOLDOVAN
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2021

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