ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/9670 din 29.04.2022

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 20 aprilie 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din
data de 20 aprilie 2022 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului
Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul BistriţaNăsăud, începând cu orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.58 din 14.04.2022 a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2022, orele
1430. 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.
*
La ședință este prezent domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. De asemenea, sunt prezenți următorii
consilieri județeni: doamna Tabără Camelia - vicepreședinte, domnul
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, domnul Antal Attila,
domnul Bertel Doru, doamna Calo Viorica, doamna Cîrcu Mirela-Maria,
domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna Duca Simona-Elena,
domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș
Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan NicolaeGrigore, 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 MarinVasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici
Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și doamna Ulecan Maria.
Lipsește motivat de la ședință domnul consilier județean Cârlig CristianCostel.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului și domnul Grigore-Florin Moldovan - Administrator public 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
Farcaș-Rotariu Cristina-Annamaria - arhitect șef, domnul Ceclan-Oprea
Ciprian - director executiv, doamna Nemeș Grațiela-Crina - director cabinet
președinte, doamna Hasnăș Veronica - șef serviciu, domnul Pop MarianGabriel - șef serviciu, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, doamna
Ceuca Adriana-Gabriela - șef birou, doamna Palade Ionela-Crina - consilier
superior, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal, domnul Spân
George-Marian - consilier principal și doamna Neamțiu Oana-Ancuța consilier cabinet președinte.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Gavrilaș
Alexandru-George - manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud și
domnul Cosma Eugen-Vasile - director al Clubului Sportiv „Gloria 2018”
Bistrița-Năsăud.
*
30
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâinile! Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc pentru prezență.
Din totalul de 30 de consilieri județeni sunt prezenți 29 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a ședinței ordinare a consiliului județean.
Cu permisiunea dumneavoastră trecem la prezentarea proiectului ordinii
de zi suplimentat cu 1 proiect de hotărâre, cu precizarea că prin adresa
nr.IX/9210 din 20.04.2022, doamna Vicepreședinte Tabără Camelia, în
calitate de inițiator, a solicitat retragerea proiectelor de hotărâri de la
punctele 8, 9 și 10 ale proiectului ordinii de zi (Anexa la Dispoziția
Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.58 din 14.04.2022),
pentru că au fost colegi, consilieri județeni, care au solicitat informații
suplimentare vis-a-vis de aceste proiecte și atunci s-a luat decizia de a le
retrage și a mai discuta pe tema celor trei proiecte.
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2022
2. Proiect de hotărâre nr.VIII/8524 din 13.04.2022 privind
aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul I al anului 2022
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/8697 din 14.04.2022 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud
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Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/8739 din 14.04.2022 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/8637 din 14.04.2022 pentru
modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea
comisiei pentru achiziția de imobile de către județul BistrițaNăsăud, cu modificările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6.Proiect de hotărâre nr.X/8679 din 14.04.2022 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului
Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia nr.7, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 117755

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

7. Proiect de hotărâre nr.X/8692 din 14.04.2022 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa –
Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva
Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, lot 2,
lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/8671 din 14.04.2022 privind aprobarea
Proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor aferente acestuia în
vederea depunerii pentru finanțare prin Planul naţional de redresare
şi rezilienţă
Inițiator: Tabără Camelia – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9.
Proiect de hotărâre nr.X/8681 din 14.04.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale
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și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea condițiilor în
vederea construirii obiectivului de investiții „Complex Sportiv
localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița”,
cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/8976 din 18.04.2022 privind a doua
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Diverse
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la proiectul ordinii de zi,
stimați colegi. Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2022
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, procesul verbal a fost aprobat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/8524 din 13.04.2022 privind
aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul I al anului 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/8697 din 14.04.2022 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/8739 din 14.04.2022 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă
rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/8637 din 14.04.2022 pentru
modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea
comisiei pentru achiziția de imobile de către județul BistrițaNăsăud, cu modificările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Cu modificarea inițiatorului, în sensul modificării funcției ocupate de
domnul Ceclan-Oprea Ciprian, întrucât de la data de 18.04.2022, acesta
exercită cu caracter temporar funcția de director executiv al Direcției
investiții, drumuri județene.
Dacă sunt intervenții?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.I - modificarea
Art.2 alin.(1) pct.4 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2019, care va avea următorul cuprins: „5. Domnul CECLAN-OPREA
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CIPRIAN – Director executiv, Direcția investiții, drumuri județene.”
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, art.I a fost aprobat.

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

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.X/8679 din 14.04.2022 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale
Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia
nr.7, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 117755
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.X/8692 din 14.04.2022 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac
Colibiţa – Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii
Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura
Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei – limită jud. Suceava, jud. BistriţaNăsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții, deschidem procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/8671 din 14.04.2022 privind
aprobarea Proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor aferente
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acestuia în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul naţional
de redresare şi rezilienţă
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.X/8681 din 14.04.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea condițiilor în
vederea construirii obiectivului de investiții „Complex Sportiv
localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița”,
cu modificările și completările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/8976 din 18.04.2022 privind a
doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Diverse
Vă rog dacă sunt intervenții? Vă rog domnule consilier Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean O întrebare. Ce studii are domnul Ceclan?
7

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Universitatea tehnică din Cluj-Napoca, inginer ... nu știu chiar exact să
vă spun, inginer la bază. Dar, respectă toate condițiile legale, altfel nu poate
fi numit cineva temporar pe o poziție dacă nu respectă condițiile. Astfel de
numiri se fac după avizul primit de la Agenția Națională a Funcționarilor
Publici.
Bun, dacă nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc pentru prezență, vă
doresc în continuare o săptămână a patimilor liniștită și Sărbători
binecuvântate alături de cei dragi!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1441)
*
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 26.05.2022

Verificat: Șef serviciu, Borgovan Paul-Ioan _______
Întocmit: Consilier superior, Palade Ionela-Crina ______
8

