ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.I/11015 din 19.05.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 28 aprilie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 28 aprilie 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.87 din 21.03.2021, a fost convocat de îndată Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 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 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Dorel, 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 Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe,
doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
*
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 Neagoș Nicoleta - consilier juridic asistent, doamna Borșa Luminița –
șef birou, doamna Sălăgean Codruța - consilier superior și doamna Ivan
Anamaria-Mihaela - consilier cabinet președinte.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - președinte Bună ziua, stimaţi colegi! Mulţumesc pentru prezenţă, cu permisiunea
dumneavoastră o să trecem la prezenţa nominală.
00

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri sunt prezenţi 30 plus preşedintele, fiind
astfel îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei noastre de
astăzi.
Cu permisiunea dumneavoastră, trecem la prezentarea proiectului
ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 26.03.2021
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 31.03.2021
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 19.04.2021
4. Proiect de hotărâre nr.VIII/8730 din 20.04.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul I al anului 2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.X/8540 din 19.04.2021 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Reabilitarea corpurilor de clădire (C2) şi (C7) - în
care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul TBC şi Arhiva
Secţiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa,
str.Ghinzii nr.26, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud”
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Iniţiator: Tiberiu-Ciprian Kecskes-Simionca - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.IX/8698 din 20.04.2021 privind
aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Bistriţa-Năsăud (2020-2025)
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/8780 din 21.04.2021 privind
completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri
pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate, în judeţul Bistriţa-Năsăud,
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/8857 din 21.04.2021 privind
acordarea de sprijin financiar în anul 2021 pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotârâre nr.VIII/8863 din 21.04.2021 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului
de performanţă”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/8850 din 21.04.2021 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul
2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.8884 din 21.04.2021 privind stabilirea
cuantumului burselor aferente anului şcolar 2021-2022 pentru
elevii din învăţământul preuniversitar special de stat
Iniţiator: Gheorghe Scuturici - consilier judeţean şi Ioan Zăgrean - consilier
judeţean

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/8879 din 21.04.2021 privind
aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de
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investiţii Drum ul expres Cluj - Bistriţa-Năsăud, com ponentă a

proiectului Drum ul expres Turda-Halm eu (Som eş Ex pres)

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
Tiberiu-Ciprian Kecskes-Simionca - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud şi Ioan Zăgrean - consilier judeţean

13. Diverse
*
Emil Radu Moldovan: - președinte Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră la ordinea de zi, stimaţi
colegi? Nu sunt, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 31 de voturi „pentru” , ordinea de zi a fost aprobată. Vă mulţumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 1.
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 26.03.2021
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră, stimaţi colegi? Nu sunt.
Ioan Dedean-Bortăş: - consilier județean Domnule preşedinte, Dedean sunt, dacă mă auziţi sunt prezent şi eu.
Emil Radu Moldovan: - președinte Da, e în regulă. Mulţumim. A intrat şi domnul Dedean, vă rog să
consemnaţi acest lucru. Mulţumesc. Deschidem procedura de vot pentru
punctul unu, vă rog să votaţi.
Cu 31 de voturi „pentru” , procesul-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 26.03.2021 a fost aprobat.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 31.03.2021
Dacă sunt intervenţii, vă rog? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă
rog să votaţi, stimaţi colegi.
Cu 31 de voturi „pentru” , procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 31.03.2021 a fost aprobat.
Vă mulţumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - președinte 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 19.04.2021
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să
votaţi, stimaţi colegi.
Cu 31 de voturi „pentru” , procesul-verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 19.04.2021 a fost aprobat.
Vă mulţumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/8730 din 20.04.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul I al anului 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport - aviz favorabil
Comisia de administraţie - aviz favorabil
Comisia juridică şi de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Am deschis procedura de vot. Vă rog să
votaţi.

Cu 30 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulţumesc.

(Nu a votat domnul consilier județean Pop George.)
*

Emil Radu Moldovan: - președinte 5. Proiect de hotărâre nr.X/8540 din 19.04.2021 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Reabilitarea corpurilor de clădire (C2) şi (C7) - în care îşi
desfăşoară activitatea Laboratorul TBC şi Arhiva Secţiilor externe
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, str.Ghinzii nr.26,
Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Vă rog să votaţi, stimaţi colegi.
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Cu 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/8698 din 20.04.2021 privind
aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Bistriţa-Năsăud (2020-2025)
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administraţie - aviz favorabil
Comisia juridică şi de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră, stimaţi colegi? Nu sunt.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă
mulţumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 7. Proiect de hotărâre nr.IX/8780 din 21.04.2021 privind
completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.91/2020
privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea în continuare a transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Bistriţa-Năsăud, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administraţie - aviz favorabil
Comisia juridică şi de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii, stimaţi colegi? Nu sunt. Am deschis procedura de
vot, vă rog să votaţi.
Cu 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă
mulţumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/8857 din 21.04.2021 privind
acordarea de sprijin financiar în anul 2021 pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavostră, stimaţi coleg? Nu sunt. Am
deschis procedura de vot, vă rog să votaţi.
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Cu 30 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulţumesc.

(Nu a votat domnul consilier judeţean Pintea Vasile-Lucian.)
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 9. Proiect de hotârâre nr.VIII/8863 din 21.04.2021 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021 pentru Programul
sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport - aviz favorabil
Comisia de administraţie - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii, stimaţi colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot, vă rog să votaţi.
Cu 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/8850 din 21.04.2021 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport - aviz favorabil
Comisia de administraţie - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavostră, stimaţi colegi? Nu sunt. Vă
rog să votaţi.

Cu 30 de voturi „pentru” şi 1 abţinere, proiectul de hotărâre a
fost adoptat. Vă m ulţum esc.
(S-a abținut doamna consilier județean Calo Viorica.)
*

Emil Radu Moldovan: - președinte 11. Proiect de hotărâre nr.8884 din 21.04.2021 privind stabilirea
cuantumului burselor aferente anului şcolar 2021-2022 pentru
elevii din învăţământul preuniversitar special de stat
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport - aviz favorabil
Comisia de administraţie - aviz favorabil
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Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Vă rog să votaţi, stimaţi colegi.
Cu 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă
mulţumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/8879 din 21.04.2021 privind
aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii
Drumul expres Cluj - Bistriţa-Năsăud, componentă a proiectului
Drumul expres Turda-Halmeu (Someş Expres)
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comsia de administraţie - aviz favorabil
Comisia juridică şi de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavostră, stimaţi colegi? Nu sunt.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - președinte 13. La diverse, vă rog frumos, dacă sunt intervenţii, stimaţi colegi?
Calo Viorica - consilier judeţean Dacă îmi daţi voie, domnule preşedinte.
Emil Radu Moldovan - preşedinte Vă rog, doamna consilier Calo Viorica.
Calo Viorica - consilier judeţean Vă mulţumesc mult. Aş vrea să pun şi eu o întrebare către dumneavoastră
ca şi preşedinte de consiliu judeţean, nu ştiu dacă este momentul foarte
foarte bun astăzi, dar trecând printr-o săptămână foarte grea pentru mine
personal, aş vrea să vă întreb dacă este posibil, nu că m-aş retrage pentru
că nu fac faţă sau că nu îmi place ceea ce fac, dacă este posibil ca eu,
consilier judeţean, să mă retrag din consiliul de administraţie de la
Biblioteca judeţeană și din ATOP.
Emil Radu Moldovan - preşedinte Fără discuţii că da, trebuie să ne înaintaţi în scris o astfel de solicitare şi
acestea sunt decizii unilaterale. Puteţi să vă retrageţi când doriţi
dumneavoastră de unde vreţi şi consiliul judeţean, printr-un proiect de
hotărâre, în următoarea şedinţă, va nominaliza din partea grupului
dumneavoastră o altă persoană în cele două poziţii. Rugămintea mea este
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să depuneţi la registratura consiliului judeţean o solicitare în scris a ceea
ce aţi solicitat verbal în şedinţa de astăzi, doamna consilier.
Calo Viorica - consilier judeţean Vă mulţumesc mult.
Emil Radu Moldovan – preşedinte Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt alte intervenţii? Dacă nu sunt....
Zăgrean Ioan - consilier judeţean Domnule preşedinte, Zăgrean sunt. Eu văd că mă aud cu întârziere, îmi
cer scuze. Am o rugăminte, chiar am votat la proiectul cu numărul nouă,
îmi spune aţi votat „pentru” şi votul nu se înregistrează şi nu-i pentru
prima dată. Poate găsim totuşi o soluţie după Sfintele Paşti să fie ok.
Emil Radu Moldovan - preşedinte Dacă v-aş spune eu cum merge sistemul meu aici.... dar sper ca şi colegii
mei să găsească o soluţie care să fie mai funcţională. Sunt de acord cu
dumneavoastră.
Zăgrean Ioan - consilier judeţean Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan - preşedinte Numai o secundă ... (Domnul Președinte se adresează personalului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud).
Deci, haideţi să ne lămurim. Deci, tocmai v-a spus domnul Zăgrean că
dânsul a votat şi laptopul dânsului raportează că a votat. Că la
dumneavoastră nu apare, e cu totul altceva şi poate că găsiţi o soluţie,
după un an de zile de când lucrăm cu şedinţe de consiliu judeţean în
sistem informatic, să faceţi un sistem funcţional. Poate într-un an de zile
reuşiţi şi voi performanţa asta, ar fi ideal. Rugămintea să consemnaţi la
punctul nouă, votul „pentru” al domnului consilier judeţean, Zăgrean, al
cărui „device” spune că a votat. Dacă aveţi altceva, domnule consilier
judeţean?
Zăgrean Ioan - consilier judeţean Atât, mulţumesc.
Emil Radu Moldovan - preşedinte Şi eu vă mulţumesc şi vă doresc dumneavoastră, tuturor colegilor,
sănătate multă, o Săptămână a Patimilor, cât a mai rămas din ea în linişte
şi pace! Sărbători luminate alături de cei dragi tuturor. Doamne ajută!
Lăcătuş Emil - consilier judeţean Doamne ajută! Sănătate!
Antal Attila - consilier judeţean Sărbători fericite!
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Zăgrean Ioan - consilier judeţean Doar o intervenţie, domnule preşedinte, din partea grupului consilierilor
judeţeni ai PNL, vă transmitem Sărbători fericite, Paşte fericit, cele mai
bune gânduri şi să ne întâlnim sănătoşi!
Lăcătuş Emil - consilier judeţean Şi eu am o intervenţie, domnule preşedinte.
Emil Radu Moldovan - preşedinte Vă rog, domnule Neia.
Lăcătuş Emil - consilier judeţean Şi din partea minorităţilor rrome vă transmitem multă sănătate, putere de
muncă!
Emil Radu Moldovan - preşedinte Cred că din partea tuturor minorităţilor ne puteţi transmite, nu numai
rrome.
Lăcătuş Emil - consilier judeţean Numai a rromilor, că eu sunt rrom....
Antal Attila - consilier judeţean Şi din partea minorităţilor maghiare vă dorim Sărbători fericite!
Emil Radu Moldovan - preşedinte Şi noi vă mulţumim, domnule consilier, şi vă dorim şi vouă ca Sărbătorile
de Paşti ortodoxe să fie liniştite, pentru că, pentru voi, e avantajos că
sărbătoriţi de două ori.
Antal Attila - consilier judeţean Exact. Mulţumim frumos, discriminare pozitivă....
Emil Radu Moldovan - preşedinte Aşa este. Doamne ajută, să ne revedem cu bine!
*

Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1424)
*

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 31.05.2021
Verificat: Director executiv, Elena Butta
Întocmit: Consilier juridic asistent, Nicoleta Neagoș
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