ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/17594 din 02.09.2020

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 26 august 2020, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 26 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.169 din 19.08.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 26 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.
*
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 Emil Radu
Moldovan, domnul Puica Vasile, domnul Țintean Ioan, 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 Nicolae-Grigore,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marc Vasile, domnul Moldovan
Florin-Cristian, doamna Moldoveanu Ileana, domnul Niculae Anghel, doamna
Oltean Doreta, domnul Pop George, domnul Sas Grigore, doamna SalaciNechita 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 următorii consilieri județeni: domnul Birișiu
Gabriel-Dan și domnul Mureșan Dumitru.
*
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: domnul Cioarbă Iulian-

Teofil - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamna
Hoha Cecilia Alisa - consilier juridic asistent, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, domnul Spân George-Marian - consilier principal, domnul
Bogdan Gruia Ivan - consilier cabinet președinte și doamna Ivan Mihaela consilier cabinet președinte.
*
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(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Cu permisiunea
dumneavoastră începem prezența.

(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:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 29.07.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 10.08.2020

a

3. Proiect de hotărâre nr.X/16060 din 13.08.2020 pentru
modificarea și completarea statelor de funcții prevăzute în
Anexele nr.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 și 2.10 la
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.34/2018
privind aprobarea organigramei și a statului general de funcții
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Vasile Puica – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/16113 din 14.08.2020 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BistrițaNăsăud asupra imobilului - teren și construcții, situat în orașul
Beclean, str. Petru Maior nr.22, județul Bistrița-Năsăud, înscris în
Cartea funciară nr.29722 Beclean, proprietate publică a județului
Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/16298 din 18.08.2020 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al
municipiului Bistrița, de trecere a imobilului - teren, situat în
municipiul Bistrița, str. Zefirului, înscris în Cartea funciară
nr.85930 Bistrița, din domeniul public al municipiului Bistrița în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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6. Proiect de hotărâre nr.IX/16290 din 17.08.2020 privind
aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru
Cultură Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană „George Coșbuc”
Bistrița-Năsăud și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a serviciilor
juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea unor
drepturi și interese în justiție
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/16394 din 19.08.2020 privind
acordarea mandatului special reprezentanților Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pentru mutarea sediului social al
societății
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/16389 din 19.08.2020 pentru
aprobarea Memoriului justificativ privind impactul asupra
dezvoltării economice la nivel județean a proiectului de
infrastructură rutieră: „Reabilitare DJ 151, km 45+810 126+736, limită jud. Mureș - Bistrița”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.IX/16802 din 24.08.2020 privind a șasea
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.IX/16795 din 24.08.2020 pentru
modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.206/2017 privind stabilirea
salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor
contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud şi Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului BistriţaNăsăud, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Diverse.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi? Nu
sunt. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi cu suplimentare. Ordinea
de zi a fost încărcată, vă rog să votați.
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Între timp s-a conectat și doamna consilier Săsărman Monica. Suntem
29 prezenți.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au votat,
ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon
și domnul Scuturici Gheorghe.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 29.07.2020
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați procesul-verbal. Vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon
domnul Lăcătuș Emil și domnul Scuturici Gheorghe.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 10.08.2020
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, vă rog să votați. Domnul consilier Coman, vă rog să
scrieți pe chat opinia dumneavoastră.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Încerc, nu știu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte -

Cu 27 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon
și doamna Săsărman Monica.)
Mulțumesc frumos.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.X/16060 din 13.08.2020 pentru
modificarea și completarea statelor de funcții prevăzute în Anexele
nr.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 și 2.10 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.34/2018 privind aprobarea
organigramei și a statului general de funcții ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, cu
modificările și completările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
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Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.
Domnul Coman, doamna Săsărman și domnul Scuturici, nu vi se
înregistrează votul!

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4. Proiect de hotărâre nr.IX/16113 din 14.08.2020 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra
imobilului - teren și construcții, situat în orașul Beclean, str. Petru
Maior nr.22, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară
nr.29722 Beclean, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre nr.4 a fost încărcat. Vă rog să votați stimați colegi.

Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon
și doamna Ulecan Maria.)
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.IX/16298 din 18.08.2020 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al municipiului
Bistrița, de trecere a imobilului - teren, situat în municipiul Bistrița,
str. Zefirului, înscris în Cartea funciară nr.85930 Bistrița, din
domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.
Doamna Ulecan a ratat ultimul proiect.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Mulțumesc frumos.

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/16290 din 17.08.2020 privind
aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” BistrițaNăsăud și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a serviciilor juridice
de asistență și reprezentare pentru apărarea unor drepturi și
interese în justiție
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre nr.6. Proiectul de
hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 1 vot „îm potrivă”, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
(A votat împotrivă domnul consilier județean Florean Ovidiu-Iosif. Nu a
votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Mulțumesc frumos.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.IX/16394 din 19.08.2020 privind
acordarea mandatului special reprezentanților Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚANĂSĂUD S.R.L. pentru mutarea sediului social al societății
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre nr.7. Proiectul
de hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon
domnul Forai Mihael-Simion și domnul Sas Grigore.)
Mulțumesc frumos.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.IX/16802 din 24.08.2020 privind a
șasea 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
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Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul nr.9 domnul George și vom
reveni la proiectul nr.8, pe care l-am păcălit și eu, am dat o bifă în plus.
Proiectul de hotărâre nr.9 a fost încărcat stimați colegi, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)

Mulțumesc frumos. Ne întoarcem la proiectul nr.8.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
8. Proiect de hotărâre nr.IX/16389 din 19.08.2020 pentru
aprobarea Memoriului justificativ privind impactul asupra
dezvoltării economice la nivel județean a proiectului de
infrastructură rutieră: „Reabilitare DJ 151, km 45+810 - 126+736,
limită jud. Mureș - Bistrița”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre nr.8. Proiectul
de hotărâre nr.8 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.IX/16795 din 24.08.2020 pentru
modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.206/2017 privind stabilirea salariilor
de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bistriţa-Năsăud şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre
a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Diverse
Dacă la diverse sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
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*
Vă mulțumesc pentru prezență, să vă dea Dumnezeu multă sănătate.
Începe de vineri campania electorală, tuturor celor care sunteți angrenați în
această campanie, vă doresc succes.
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1423)
*
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 24.09.2020

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