ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.II/18857 din 16.08.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 iulie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 30 iulie 2021 se desfăşoară prin mijloace electronice de comunicare,
utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu orele 1200. Prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.206 din
23.07.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă
ordinară la data de 30 iulie 2021, orele 1200. 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 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 Romulus-Virgil,
domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe și doamna Ulecan Maria.
Lipsesc de la ședință următorii consilieri județeni: domnul Rus MarinVasile 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 Bugnar Daniela-Florina - șef serviciu, doamna
Parasca Duța-Rafila - șef serviciu, doamna Ceuca Gabriela-Adriana - șef
serviciu, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, doamna Borșa Luminița șef birou, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic principal, doamna Stan
Cristina-Gabriela - consilier superior, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor consilier principal, domnul Spân George-Marian - consilier principal, doamna
Palade Ionela-Crina - consilier superior și doamna Neamțiu Oana-Ancuța consilier cabinet președinte. La ședință participă on-line în calitate de invitați:
domnul Lazany Gabriel - manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa și
domnul Pugna Alexandru - manager, Centrul Județean pentru Cultură BistrițaNăsăud.
*
00
(Ora 12 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut mâinile! Bună ziua, stimați colegi! Bun venit la ședința ordinară
din luna iulie. Cu permisiunea dumneavoastră începem prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 28 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi, suplimentat cu 1 proiect de hotărâre:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.06.2021
2. Proiect de hotărâre nr.VIII/16095 din 14.07.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/16597 din 20.07.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului
Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/15808 din 12.07.2021 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al municipiului
Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, situat în municipiul Bistrița,
str.Grănicerilor, din domeniul public al municipiului Bistrița în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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5. Proiect de hotărâre nr.VIII/15810 din 12.07.2021 privind
aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Bistrița,
str.Prundului nr.16E, înscris în Cartea funciară nr.80516 Bistrița
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/16431 din 19.07.2021 privind
cumpărarea imobilelor-terenuri, situate în comuna Dumitra, județul
Bistrița-Năsăud, aflate în proprietatea doamnei Rusu Maria
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/16867 din 22.07.2021 privind
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru prima înscriere în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului-teren și
construcții, situat în municipiul Bistrița, str.Toamnei nr.1A,
proprietate publică a judeţului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.X/16976 din 23.07.2021 privind acordul
de principiu în vederea realizării obiectivului de investiții de interes
județean „Centrul Județean de Tineret și Educație Integrativă
Bistrița-Năsăud”
Inițiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreședintele al Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/16964 din 23.07.2021 privind
prima rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/16688 din 20.07.2021 pentru
aprobarea participării Județului Bistriţa-Năsăud la Programul

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/17271 din 28.07.2021 pentru
aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureș, Județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud și Spitalul Județean de Urgență Bistrița

Inițiatori: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Camelia
Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Tiberiu-Ciprian KecskésSimionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Marin-Vasile Rus consilier județean și Vasile-Lucian Pintea - consilier județean
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12. Diverse.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi, la
ordinea de zi?
Calo Viorica: - consilier județean Da, domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, doamna Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Deci eu am să votez această ordine de zi, cu toate că s-a suplimentat în
ultima secundă cu un proiect care este foarte important pentru noi și un
proiect destul de vast, spun eu. Este un proiect care, știți cum e juridic sau
avocățesc zice că trebuie să verifici foarte bine și virgula unde trebuie să o
pui, la anumite proiecte. Eu consider ca ar fi fost mult mai oportun dacă s-ar
fi pus proiectul respectiv un pic mai încolo sau să îl fi pus în ziua când s-au
pus toate proiectele, pentru că domnul director Lazany, care văd că și dânsul
este prezent, spunea că se va finaliza, că am prins fiecare cuvânt, se va
finaliza în septembrie 2022. Eu zic că este un proiect foarte important și voi
vota ordinea de zi, repet, dar să nu se mai greșească să se pună, pentru că
dezbaterea trebuia să fie mult, mult mai amplă la acest poiect. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt alte intervenții, stimați colegi?
Dacă nu deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi suplimentată a fost aprobată.
(Nu a votat domnul consilier județean Moldovan Florin-Cristian.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.06.2021
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt intervenții, vă rog să
votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/16095 din 14.07.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 2 „abțineri” și un consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai și domnul Moldovan Florin-Cristian. Nu a votat domnul
consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/16597 din 20.07.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului
Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/15808 din 12.07.2021 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al municipiului
Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, situat în municipiul Bistrița,
str.Grănicerilor, din domeniul public al municipiului Bistrița în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul președinte Emil Radu Moldovan.)
Vă mulțumesc.

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/15810 din 12.07.2021 privind
aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Bistrița,
str.Prundului nr.16E, înscris în Cartea funciară nr.80516 Bistrița
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Puica Vasile.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/16431 din 19.07.2021 privind
cumpărarea imobilelor-terenuri, situate în comuna Dumitra, județul
Bistrița-Năsăud, aflate în proprietatea doamnei Rusu Maria
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Am deschis procedura de
vot, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/16867 din 22.07.2021 privind
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru prima înscriere în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului-teren și
construcții, situat în municipiul Bistrița, str.Toamnei nr.1A,
proprietate publică a judeţului Bistrița-Năsăud
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.X/16976 din 23.07.2021 privind
acordul de principiu în vederea realizării obiectivului de investiții de
interes județean „Centrul Județean de Tineret și Educație
Integrativă Bistrița-Năsăud”
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

Cu 20 de voturi „pentru”, 7„abțineri” și 2 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 Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Sbîrciu Călin și
domnul Scuturici Gheorghe. Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul
Marica Marius-Macedon și domnul Moldovan Florin-Cristian.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9.
Proiect de hotărâre nr.VIII/16964 din 23.07.2021 privind
prima rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2021
Comisia economică - aviz nefavorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții?
Calo Viorica: - consilier județean Da, domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, doamna consilier.
Calo Viorica: - consilier județean Deci am avut două comisii foarte bine puse la punct, zic eu. Am avut
niște cerințe de la dumneavoastră, de la consiliul județean. Au venit niște
persoane care ne-au justificat niște sume, pentru că eu acum voi vota, voi
vota pentru acest buget, cele două puncte cei 100 de mii și cele 200 de mii.
Am pus niște întrebări referitoare la niște sume, la niște departamente de la
dumneavoastră de la CJ care sunt cuprinse în buget și astăzi o doamnă care
reprezenta ... funcționară de la dumneavoastră, care mi-a dat niște explicații.
O parte le-am înțeles, o parte nu și am cerut, domnule președinte, ca de
acum încolo, eu cel puțin îmi doresc, nu știu ceilalți colegi, ca de acum încolo
de câte ori se face vreo verificare pe teren să fim chemați și noi, pentru că
sunt vehiculate niște sume enorm de mari pentru reabilitare, renovare, etc.
Vrem să știm și noi unde se duc asemenea sume foarte mari și dacă calitatea
lucrării este așa cum ne-o dorim toți. Deci, sper ca să mă duc pe teren, dar
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întrebarea mea era alta, către dumneavoastră direct. La două ședințe la care
eu am cerut niște sume să se treacă în fondul de rezervă, dumneavoastră le
știți foarte bine, că datorită ajutorului dumneavoastră s-au dirijat către fondul
de rezervă. În acel tabel cu bugetul nu am regăsit nicăieri sumele respective,
la fondul de rezervă este zero. Să ni se spună și nouă de ce este suma zero.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Este în regulă. Solicitarea dumneavoastră a fost preluată de către
colegii mei, din păcate domnul director economic este liber astăzi. O să vă
comunice domnul director economic toate explicațiile de care aveți nevoie,
doamna Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu multă plăcere și îl rog pe domnul vicepreședinte Kecskés-Simionca
Tiberiu-Ciprian, vicepreședintele care coordonează Direcția investiții, drumuri
județene să vă invite cu dânsul atunci când are deplasări în teren la lucrările
de investiții, reabilitare, reparații, întreținere pe care consiliul județean le
derulează.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte, dar mă gândesc că nu ar trebui să
merg doar eu singură, ar trebui să meargă și alți consilieri să vadă ce se
întâmplă cu...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Se pot înscrie și alți consilieri, dumneavoastră sunteți cea care v-ați
înscris, eu nu puteam ca să îl pun pe domnul Kecskés să-i invite pe cei care
nu s-au înscris.
Calo Viorica: - consilier județean Aceasta este opțiunea mea. Mă gândesc că opțiunea aceasta ar trebui
să o aibă fiecare, să vadă ce se întâmplă în teren.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu singura rugăminte, că trăim într-o țară liberă și democratică și
fiecare face cum consideră de rigoare. Dumneavoastră v-ați înscris, eu am
transmis domnului vicepreședinte rugămintea, lucru care va fi valabil și
pentru toți consilierii județeni care doresc să participe la vizitarea lucrărilor de
investiții, reabilitare, reparații, întreținere a drumurilor sau a altor tipuri de
investiții din județul Bistrița-Năsăud.
Am deschis procedura de vot. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Filipoiu AugustinFlorinel).
Vă mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/16688 din 20.07.2021 pentru
aprobarea participării Județului Bistriţa-Năsăud la Programul

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024

Comisia economică - aviz nefavorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt, deschidem procedura de
vot, vă rog să votați.

Cu 19 voturi „pentru” și 10 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica MariusMacedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Dorin-Octavian,
domnul Sbîrciu Călin și domnul Scuturici Gheorghe.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/17271 din 28.07.2021 pentru
aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureș, Județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud și Spitalul Județean de Urgență Bistrița
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu permisiunea dumneavoastră, o să fac câteva precizări legate de
acest proiect de hotărâre pentru că din păcate au fost informații care sunt
unele eronate, altele mai puțin apropiate de adevăr.
Am început discuțiile cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Tg. Mureș, cred că undeva în anul 2016.
A urmat pandemia, am reluat discuțiile în această primăvară. În urma acestui
parteneriat aprobat de către dumneavoastră, consiliul județean prin Spitalul
Județean de Urgență Bistrița și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
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Tehnologie „George Emil Palade” din Tg. Mureș, vor începe să facă
demersurile legale pentru acreditarea unei extensii a universității, care sper
eu, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să poată fi autorizată până la începerea
anului școlar 2022-2023, pentru că este o documentație stufoasă și complexă
care trebuie depusă la ARACIS.
În urma acestui protocol se va înființa pentru început o școală de
asistente medicale sau de „nursing”, cum vreți să o numiți, la nivel de licență
și mai mult decât atât, prin acest parteneriat vom face demersurile necesare
ca Spitalul Județean de Urgență Bistrița să devină Spital Clinic Județean de
Urgență Bistrița, lucru care va crește finanțarea procedurilor pe care spitalul
județean le face și sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, un
venit suplimentar pentru spitalul județean care va crește calitatea serviciilor
pentru concetățenii noștri care au nevoie de servicii medicale.
În plus față de aceasta, de asemenea, colegii noștri de la Spitalul
Județean de Urgență Bistrița, medici, care vor dori să îmbrățișeze și o carieră
universitară, vor putea să meargă să-și desfășoare și aici la universitate, nu e
obligatoriu aici, studiile doctorale și pe urmă să poată să devină și cadre
didactice universitare, cei care își vor dori să facă acest lucru.
Parteneriatul cu o universitate de asemenea calitate, cum este
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Tg. Mureș va da posibilitatea colegilor noștri din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Bistrița să participe la toate congresele și manifestările
de specialitate, pentru a-și putea îmbunătăți cunoștințele și pentru a-și putea
descoperi și dezvolta noi tehnici și proceduri care sunt folosite în sistemul
medical.
Vă mulțumesc pentru votul acordat, cred că am făcut un lucru foarte
bun pentru concetățenii noștri. Cred că Spitalul Județean de Urgență Bistrița
în urma eforturilor pe care consiliul județean împreună cu echipa managerială
de acolo, le-a făcut în ultima perioadă, eforturi care continuă trece deja într-o
altă etapă, suntem aproape de finalizare, cu cele două investiții mari, de la
secția externă de pe Alba Iulia și secția externă de pe Ghinzii. De asemenea,
colegii de la spital au început să facă demersurile necesare pentru a găsi
soluții de finanțare pentru reabilitare, extindere și modernizare a secției de
psihiatrie. De asemenea, căutăm soluții pentru reabilitarea și modernizarea
fostului hotel Krone unde vrem să facem acea secție ultramodernă de
recuperare și, nu în ultimul rând, facem toate diligențele necesare și vă rog și
pe dumneavoastră să le faceți, pentru a putea să rămânem în Programul
Național de Redresare și Reziliență cu noua aripă a spitalului, investiție vitală
pentru serviciile de sănătate.
Suntem în faza finală cu autorizarea heliportului, sper ca, în timp util, să
primim autorizația de funcționare de la Autoritatea Aeronautică Civilă ca el să
poată fi funcțional și undeva la finalul verii, începutul toamnei, se va finaliza
și investiția foarte importantă de la Unitatea de Primiri Urgențe, investiție
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care va aduce Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență
Bistrița în topul Unităților de Primiri Urgențe din România. Am mai spus-o,
repet, aici vorbim de o extindere, reabilitare, modernizare. Extindere de la
328 de m2 la peste 1400 m2 și, sigur, dotări de ultimă generație cu
echipamente și tot ceea ce e nevoie ca serviciile medicale de urgență să
poată să fie la cel mai înalt nivel.
Vă mulțumesc, încă o dată pentru prezență, pentru vot, bunul
Dumnezeu să vă dea sănătate și să aveți un sfârșit de săptămână plăcut!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1228)
*
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 31.08.2021

Verificat: Director executiv, Butta Elena _________
Întocmit: Consilier superior,Palade Ionela-Crina ______
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