ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC/3025 din 25.03.2013

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 21 martie 2013, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de
21 martie 2013 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al Judeţului
Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 14ºº.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 97 din 19 martie 2013, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 21 martie 2013 în scris, prin invitaţie,
telefonic şi prin mass-media.
Din partea aparatului de specialitate participă: Mica Oprea – director executiv; Tiniş
Viorel – director executiv; Deac Raluca – director executiv; Hasnăş Veronica – şef serviciu;
Borşa Luminiţa – consilieri superior; Jurje Ana – şef serviciu; Moldovan Nicoleta – consilier
principal; Vereş Paul – consilier principal; Palade Ionela – consilier asistent; Nemeş
Graţiela – director Cabinet preşedinte; Ivan Bogdan – consilier Cabinet preşedinte.
În calitate de invitaţi participã reprezentanţii mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor participanţilor şi
declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
Sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni. Lipseşte domnul consilier judeţean Urîte
Florin-Radu. (domnul Runcan Anton-Claudiu întârzie)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bună ziua stimaţi colegi. Mă bucur să vă revăd. Aş vrea să salut prezenţa la lucrările
şedinţei noastre de Consiliu de astăzi, a domnului prefect Ioan Ţintean şi a domnului
senator de Bistriţa, Dorin Dobra, să le spun un bun venit la întâlnirea noastră. Şi cu
permisiunea dumneavoastră, o să dau citire ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de
astăzi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Devizului general
prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 36/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a
indicatorilor tehnico-economici revizuiţi ai Proiectului „Sistem integrat
de management al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa Năsăud” Nr. CCI
2007 RO 161 PR 013 cu nr. de înregistrare în SMIS-CSNR 1385.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe
anul 2013.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de validare
a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean,
supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Poporului – Dan
Diaconescu, Organizația Județeană Bistrița-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
5. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean,
supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat Liberal, Filiala
Bistrița-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Acest proiect vă anunţ că îl vom scoate de pe ordinea de zi, pentru că Organizaţia
Judeţeană a Partidului Democrat Liberal nu a furnizat o propunere de supleant pentru
validare.
6. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 31 din 11 iulie 2012 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud în Autoritatea
Teritorialã de Ordine Publicã.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
9. Proiect de hotărâre privind validarea nominală a unor membrii ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
10. Diverse.
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră asupra proiectului ordinii de zi.
Domnul consilier judeţean Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte, evident că se impune scoaterea de pe ordinea de zi
a punctului nr. 5 şi aţi şi explicat de ce, dar nu e singura motivaţie. Principala motivaţie, în
opinia noastră, o constituie faptul că domnul Luca Peter a atacat în instanţă decizia pe
care acest consiliu, legal sau nu întrunit a luat-o, şi e firesc şi normal să îi dăm dreptul
domnului Luca Peter să se adreseze justiţiei, iar noi să nu punem stavilă acestui drept.
Pe aceeaşi motivaţie o să vă rog, domnule preşedinte, să scoateţi de pe ordinea de
zi şi punctul nr. 4 pentru că, la fel ca şi domnul Luca Peter, şi domnul Todea a făcut
demersurile necesare pentru invalidarea hotărârii Consiliului Judeţean prin care mandatul
domniei sale i-a fost luat.
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Vă rog să reţineţi această propunere. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt alte intervenţii.
Dacă nu, sigur, nu am primit nici un fel de comunicare oficială vizavi de deciziile şi
demersurile făcute de colegii dumneavoastră. Nu am primit, de asemenea, nici un fel de
comunicare oficială că dumneavoastră îl reprezentaţi pe domnul Todea. Dar luăm act de
propunerea dumneavoastră.
O să supun colegilor mei consilieri ordinea de zi în varianta propusă de către
preşedinte şi se subînţelege că, în condiţiile în care va fi votată, amendamentul
dumneavoastră este respins. Dacă nu va fi votată, o să supun amendamentul
dumneavoastră la vot.
Deschidem procedura de vot şi vă supun la vot ordinea de zi în varianta prezentată
de către preşedinte, cu menţiunea că punctul nr. 5 a fost retras de pe ordinea de zi.
Vă rog să votaţi.
Cu 18 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri” ordinea de zi a
fost adoptată.
Vă mulţumesc.
*
Intrăm în ordinea de zi la punctul 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea Devizului general prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 36/2011 privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici
revizuiţi ai
Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bistriţa Năsăud” Nr. CCI 2007 RO 161 PR 013 cu nr. de înregistrare în SMISCSNR 1385.
Doamna Hasnăş, vă rog în câteva cuvinte să le spuneţi colegilor noştri care sunt
modificările şi completările prevăzute în hotărâre.
Hasnăş Veronica: - şef serviciu –
Se va modifica devizul general aprobat prin Hotărârea nr. 36 din anul 2011 pentru
Contractul de furnizare “Achiziţia de echipamente cu montaj şi pubele pentru colectarea
deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”, se impune asigurarea activităţilor de dirigenţie de
şantier pentru componenta de lucrări în cadrul acestui contract.
De asemenea, pentru Contractele de lucrări CL1, CL2, CL3, care sunt finalizate, se
impune asistenţă tehnică pentru aceste contracte, iar pentru achiziţia contractului de
asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier, mai este necesar transferul sumei respective de
la capitolul diverse şi neprevăzute prevăzut în Devizul general, în valoare de 506.856 lei.
De asemenea, pentru plata cotelor ISC la Inspectoratul de Stat în Construcţii,
pentru investiţiile realizate, se impune transferul sumei de 800 mii lei, la fel de la capitolul
diverse şi neprevăzute către linia de comisioane, taxe şi costul creditului.
Şi modificarea care se mai face este crearea unui cont de economii, în care vor fi
transferaţi banii care au rezultat în urma unor economii, în urma încheierii contractelor
până în acest moment.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc doamna Hasnăş. Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră.
Vă rog, doamna consilier Săsărman.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Nu am o intervenţie, am o întrebare. Dacă aceste
modificări pe care dumneavoastră ni le propuneţi nu intră în competenţă spre soluţionare
a Unităţii de Implementare a Proiectului, unitate pe care am înfiinţat-o prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2010 şi unitate care are o vastă gamă de
atribuţii cuprinse acolo.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Înţeleg că nu aţi înţeles întrebarea doamnei consilier. Rugămintea, dacă se poate,
puţin mai aproape de microfon, ca să audă şi doamna Hasnăş întrebarea dumneavoastră.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Dacă vorbesc mai tare o să spuneţi că ţip la dumneavoastră.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu spun absolut nimic, doamne fereşte.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Dacă modificările propuse spre a fi aprobare nu intră în competenţa de soluţionare
a Unităţii de Implementare a Proiectului pe care am înfiinţat-o prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 8/2010.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. Răspunde domnul secretar, că e o problemă juridică.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Hotărârea pentru aprobarea acestui deviz şi a studiului de fezabilitate a fost
adoptată de către Consiliul Judeţean, ca atare şi competenţa de modificare a acestuia ne
aparţine nouă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Din răspunsul domnului secretar înţeleg că depăşeşte competenţele Unităţii de
Implementare a Proiectului şi plenul consiliului este cel care aprobă modificările la deviz şi
la ce mai e prins în proiectul de hotărâre.
Dacă mai sunt alte intervenţii din partea dumneavoastră.
Dacă nu, vă mulţumesc. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 25 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Următorul proiect – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului pe anul 2013.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Avizele.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă cu permisiunea dumneavoastră ne daţi voie să facem şi dezbateri, doamna
consilier.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
După avize.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră.
Dacă nu sunt, vă rog, Comisia de administraţie, avizul.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc, doamna consilier. Comisia economică.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
La proiectul nr. 1 aţi uitat avizul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sunt un simplu om şi eu. M-aţi intimidat şi am uitat avizul, care că era favorabil
înţeleg. Dacă domnul Marc Vasile l-a anunţat pe ăsta favorabil, cred că şi celălalt era
favorabil. Comisia lucrează în minoritate.
Deschid procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
Următorul proiect – Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
După cum ştiţi, sunt o parte din colegii noştri care au fost aleşi parlamentari. Sunt
câteva locuri vacante în Comisia de validare şi o să vă rog să faceţi propuneri pentru
completarea Comisiei de validare.
Vă rog, domnul consilier judeţean Popescu.
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, eu propun pentru Comisia de validare pe următorii:
- GAFTONE IOAN
- STROE IULIAN-CRISTIAN
- COMAN SAMUEL-LEON
- PUICA VASILE
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte intervenţii. Mai e al 5-lea membru, doamna consilier judeţean Săsărman, care e
membru al Comisiei de validare. Şi domnul Stroe, pardon. Corect şi domnul Stroe era
acolo.
Deci, domnul Stroe şi doamna Monica Săsărman sunt membrii ai Comisiei de
validare. Rămân celelalte trei propuneri.
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
Să le repet, domnule preşedinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Repetaţi-le pentru secretariat vă rog.
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
- GAFTONE IOAN
- COMAN SAMUEL-LEON
- PUICA VASILE
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E în regulă. Dacă sunt alte intervenţii. Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot.
Prima propunere, domnul GAFTONE IOAN. Vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” domnul GAFTONE IOAN a fost ales membru al
Comisiei de validare.
Următoarea propunere era domnul COMAN SAMUEL-LEON, dacă nu mă înşel.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Coman Samuel-Leon. Vă rog să votaţi.
Se ştie că cel care este supus votului nu votează. Deci, cei care sunt nominalizaţi nu
votează. Deschidem procedura de vot pentru domnul Coman Samuel-Leon. Vă rog să
votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” domnul COMAN SAMUEL-LEON a fost ales
membru al Comisiei de validare.
Şi a treia propunere, domnul consilier judeţean PUICA VASILE.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” şi 2 “abţineri” domnul PUICA VASILE a fost ales
membru al Comisiei de validare.
O să vă cer permisiunea să ...
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Mai trebuie unul să voteze.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule Marc, eu nu pot să stau după toţi până votează. Au un anumit timp de
vot, se votează, cine rămâne nevotat o să fie mai atent la următorul vot.
Cu 24 de voturi “pentru” şi 2 “abţineri” domnul PUICA VASILE a fost ales.
Vă cer permisiunea să luăm o pauză de 5 minute, pentru ca această Comisie de
validare să-şi poată alege conducerea comisiei, ţinând cont că urmează procedee de vot
unde Comisia de validare va trebui să verifice şi să valideze voturile următoare.
Comisia de validare se va întâlni la domnul secretar în birou.

* pauză 5 minute *

Stimaţi colegi, am rugămintea să vă reluaţi locurile.
Domnul consilier judeţean Gaftone Ioan înţeleg că ne prezintă rezultatele reuniunii
din biroul secretarului.
Gaftone Ioan: - consilier judeţean –
Comisia de validare a atribuit, prin vot, pentru membrii săi, următoarele funcţii:
- doamna MONICA SĂSĂRMAN
– membru
- domnul COMAN SAMUEL-LEON
– membru
- domnul PUICA VASILE
– secretar
- domnul STROE IULIAN-CRISTIAN
– vicepreşedinte
- domnul GAFTONE IOAN
– preşedinte
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Înţeleg că doamna Săsărman era secretar, de ce aţi schimbat-o? Aveţi o singură
doamnă şi aţi schimbat-o.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu eram.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu eraţi? Şi nu aţi votat nici unul cu doamna Săsărman?
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Nu pentru că doamna Săsărman a propus.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Era un secretar foarte bun al Comisiei de validare, cu expertiza pe care o are.
*
Cu permisiunea dumneavoastră, mergem mai departe la Proiectul de hotărâre
privind validarea unui mandat de consilier judeţean, supleant înscris pe lista de
candidați a Partidului Poporului – Dan Diaconescu, Organizația Județeană
Bistrița-Năsăud.
Am înţeles de la domnul secretar că am primit toate documentele şi este propus
pentru validare domnul Breştfelean Ciprian-Radu.
Intervenţii din partea dumneavoastră dacă sunt.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu i-am studiat dosarul în Comisia de validare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul secretar, dacă tot v-aţi dus cu comisia, de ce nu aţi dat dosarul să-l
studieze? Comisia de validare, vă rog, raportul.

Domnul consilier judeţean Gaftone Ioan, preşedintele Comisiei de
validare, prezintă RAPORTUL Comisiei de validare asupra Proiectului de
hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean a domnului
Breştfelean Ciprian-Radu (anexat la proiectul de hotărâre).
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Cine semnează ? Procesul ăsta verbal cine-l semnează?
Gaftone Ioan: - consilier judeţean –
Preşedinte Ioan Gaftone, Puica Vasile, Stroe Iulian-Cristian, Săsărman Monica şi
Coman Samuel-Leon.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Doamna consilier judeţean, am rugămintea să nu mă mai dezinformaţi cu alte
ocazii.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Eu nu v-am dezinformat. V-am spus o realitate că nu am studiat dosarul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Şi de ce aţi semnat procesul-verbal?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Din eroare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deschidem procedura de vot pentru validarea domnului BREŞTFELEAN CIPRIANRADU. Vă rog să votaţi.
Cu 17 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri” mandatul a fost
validat şi îl rog pe domnul consilier judeţean Breştfelean Ciprian-Radu să vină în faţă
pentru depunerea jurământului.
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Se trece la depunearea jurãmântului potrivit urmãtoarei proceduri:
Domnul consilier judeţean Breştfelean Ciprian-Radu dã citire textului jurãmântului,
cu mâna pe Constituţia României şi pe Biblie, dupã care semnează cele douã exemplare
ale Jurãmântului de credinţã.
Preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, îl felicită pe noul consilier
judeţean validat.
*
Cu permisiunea dumneavoastră, trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi –
Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.
Vă rog să faceţi propuneri. Domnul consilier judeţean Mereuţă, vă rog.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Din partea USL propun pentru funcţia de vicepreşedinte pe domnul Dorin Popescu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Dacă sunt alte propuneri.
Domnul Popescu acceptaţi?
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
Da, accept.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deschidem procedura de vot. Votul este secret. Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 7 “abţineri” domnul
Grigore-Dorin Popescu a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean.
Felicitări şi vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră.
*
Trecem la următorul proiect al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
modificarea componenței Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Ştiţi că avem 4 comisii de specialitate, cu 7 membrii fiecare. Sunt 28 de colegi
consilieri judeţeni care vor face parte din comisii. Sunt un număr important de colegi care
au plecat din Consiliul Judeţean, un alt număr de colegi care şi-au exprimat dorinţa de a
activa în alte comisii şi o să supunem votului dumneavoastră desemnarea membrilor
tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean. O să facem aceste lucruri prin
vot secret, iar Comisia de validare, după votarea fiecărei comisii, va merge la staff-ul
tehnic, unde va primi rezultatul votului secret, care-l va comunica preşedintele Comisiei de
validare, după votul pentru fiecare comisie.
Vă rog, doamna consilier judeţean Monica Săsărman.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Pentru că tot spuneaţi că au fost colegi consilieri
care şi-au dorit să activeze într-o comisie sau alta, trebuie să vă spun că membrii Comisiei
de administraţie au abordat subiectul respectiv în cursul zilei de ieri şi şi-au manifestat
disponibilitatea de a rămâne în interiorul Comisiei de administraţie.
Deci, dacă s-ar putea lua act de această situaţie, ar fi bine.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am luat act de propunerea dumneavoastră şi la următorul moment se vor face
propuneri pentru fiecare comisie. Ascultăm propunerile dumneavoastră, le supunem la vot
şi prin vot se va decide care din ce comisie va face parte.
Propunerile aparţin gurpurilor politice membre ale Consiliului Judeţean.
Prima comisie pe care o vom supune votului dumneavoastră este Comisia pentru
buget-finanţe, programe şi prognoze economice, cooperare economică,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, denumită în continuare
COMISIA ECONOMICĂ.
Vă rog să faceţi propuneri. Domnul Coman Samuel, rar vă rog, ca secretariatul
tehnic să poată să noteze propunerile dumneavoastră. Pe urmă ei, nominal, vor fi supuşi
votului secret al dumneavoastră.
Domnul Coman, vă rog.
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
- domnul consilier STROE IULIAN-CRISTIAN
- domnul consilier PUICA VASILE
- domnul consilier LUPŞAN NICOLAE-GRIGORE
- domnul consilier POP GEORGE
- domnul consilier BREŞTFELEAN CIPRIAN-RADU
Vă mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte propuneri vă rog. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Rămânem pe aceeaşi formulă ca şi înainte de
modificare. Propunerea grpului PDL este:
- domnul MARC VASILE
- domnul URÎTE FLORIN-RADU
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte propuneri?
Dacă nu, secretariatul tehnic am rugămintea să-mi daţi şi mie o listă cu numele, să
le supun consilierilor judeţeni, în ordine, la vot. Sau puteţi să afişaţi pe ecran numele?
Deschidem procedura de vot pentru domnul Stroe Iulian-Cristian. Vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” domnul Stroe Iulian-Cristian a fost
validat membru al Comisiei economice.
Spun votului dumneavoastră pe domnul consilier judeţean Puica Vasile.
Vă rog să votaţi.
Cu 24 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” domnul Puica Vasile a fost validat.
Spun votului dumneavoastră pe domnul Nicolae-Grigore Lupşan.
Procedura de vot este deschisă, vă rog să votaţi.
Cu 24 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 2 “abţineri” domnul NicolaeGrigore Lupşan a fost validat.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Pop George. Vă rog să votaţi.
Cu 25 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” domnul Pop George a fost validat.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Breştfelean Ciprian-Radu.
Vă rog să votaţi.
Mulţumesc.
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Cu 21 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri” domnul
Breştfelean Ciprian-Radu, de nou stârniţi destul de mult interes în Consiliul Judeţean, a
fost validat.
Spun votului dumneavoastră pe domnul consilier Marc Vasile. Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” domnul
consilier judeţean a fost validat.
Deschidem procedura de vot pentru domnul consilier judeţean Florin-Radu Urîte.
Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 8 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” domnul
consilier judeţean Florin-Radu Urîte a fost validat.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Comisia de validare nu mai e cazul să se retragă, că nu au fost mai multe
propuneri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu au fost mai multe propuneri. Au fost propuneri pe număr. La final, am
rugămintea, Comisia de validare, să luaţi de la staff-ul tehnic rezultatul voturilor, ca să-l
puneţi la procesele-verbale.
*
Următoarea comisie, Comisia pentru administraţie publică, protecţie socială,
ordine publică, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii interne şi inernaţionale,
denumită în continuare COMISIA DE ADMINISTRAŢIE.
Vă rog propuneri. Domnul consilier judeţean Lupşan.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Urmează Comisia de urbanism.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am greşit şi eu ordinea, doamna consilier, îmi cer scuze. Am ştiut că există mare
interes pentru Comisia de administraţie şi n-am mai vrut să păstrez suspansul.
Lupşan Nicolae Grigore: - consilier judeţean –
Pentru Comisia de administraţie, propun din partea USL pe domnii consilieri
judeţeni:
- MEREUŢĂ MIRCEA
- MUREŞAN MIHAIL
- MOLDOVEANU ILEANA
- SZANTO ARPAD
- COMAN SAMUEL-LEON
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte propuneri. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Propunerile noastre sunt următoarele:
- MONICA SĂSĂRMAN
- CLAUDIU-ANTON RUNCAN
- FLORIN-GRIGORE ROGOZAN
- EMIL NEA LĂCĂTUŞ
- BUMBU MIHAI-ADRIAN
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu aţi propus numai 6. Mai trebuie unul.
Daţi-mi şi mie lista vă rog.
Deschid procedura de vot pentru domnul Mereuţă Mircea, prima propunere.
Vă rog să votaţi.
Cu 18 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” şi 6 “abţineri” domnul
Mereuţă Mircea a fost validat.
Mulţumesc.
Deschid procedura de vot pentru domnul Mureşan Mihail. Vă rog să votaţi.
Cu 20 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri” domnul
Mureşan Mihail a fost validat.
Mulţumesc.
Deschid procedura de vot pentru doamna Moldoveanu Ileana. Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” şi 4 “abţineri” doamna
Moldoveanu Ileana a fost validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Szanto Arpad. Vă rog să votaţi.
Cu 20 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri” domnul Szanto
Arpad a fost validat.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Coman Samuel-Leon. Vă rog să votaţi.
Cu 22 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri” domnul Coman
Samuel-Leon a fost validat.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna Săsărman Monica. Vă rog să votaţi.
Cu 13 voturi “pentru”, 11 voturi “împotrivă” şi 4 “abţineri” doamna
Săsărman Monica a fost invalidată.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Claudiu-Anton Runcan. Vă rog să
votaţi.
Cu 18 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri” domnul
Claudiu-Anton Runcan a fost validat.
Deschid procedura de vot pentru domnul Rogozan Florin-Grigore. Vă rog să votaţi.
Cu 14 voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă” şi 4 “abţineri” domnul
Rogozan Florin-Grigore a fost invalidat.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Emil Nea Lăcătuş. Vă rog să votaţi.
Cu 17 voturi “pentru”, 11 voturi “împotrivă” şi 1“abţinere” domnul Emil
Lăcătuş a fost validat.
Vă anunţ doar spre ştiinţa dumneavoastră, comisia este completată, dar supunem
la vot în continuare celelalte propuneri.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Bumbu Mihai-Adrian. Vă rog să votaţi.
Cu 9 voturi “pentru”, 14 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri” domnul Bumbu
Mihai-Adrian a fost invalidat.
Mulţumesc.
*
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţămînt, cultură, sănătate, sport,
culte religioase, denumită în continuare COMISIA DE CULTURĂ.
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Vă rog propuneri. Doamna consilier judeţean Moldoveanu Ileana, vă rog.
Moldoveanu Ileana: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, din partea USL avem următoarele propuneri:
- BUGNAR RAMONA-CRISTINA
- ULECAN MARIA
- CÎRCU MIRELA-MARIA
- SUCIU ANDREI
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte propuneri. Vă rog domnule consilier Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
SIGHIARTĂU ROBERT şi EUGEN CURTEANU.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mai este un loc liber. Lăsaţi un consilier fără comisie, asta doar spre ştiinţă, dar
decizia vă aparţine. Văd că vrea domnul Moldovan Andrei.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Domnul Moldovan Andrei şi-a exprimat intenţia de a activa în Comisia de cultură.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar despre Comisia de cultură vorbim.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Eram ferm convins că sunteţi la Comisia de urbanism. Îmi cer scuze.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Rămân propunerile, nu le mai puteţi retrage. Eventual să completaţi.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Le pot retrage şi asta o să şi fac, domnule preşedinte, cu bunăvoinţa
dumneavoastră.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am toată deschiderea să fiu de acord, în numele grupului USL, să vă retrageţi
propunerile.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Vă mulţumesc. Şi o să reformulez altele. La Comisia de cultură propunem pe:
- Domnişoara MONTOIU GABRIELA-CĂTĂLINA
- Domnul MOLDOVAN ANDREI-VALENTIN
- Domnul NEGRUŞERI VASILE
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă mai vreţi, mai puteţi face propuneri, pentru că sistemul funcţionează.
Deschidem procedura de vot pentru doamna consilier judeţean Bugnar RamonaCristina. Vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” şi 2 “abţineri”, propunere validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna Ulecan Maria. Vă rog să votaţi.
Cu 24 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 2 “abţineri”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna Cîrcu Mirela-Maria. Vă rog să votaţi.
Cu 24 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 2 “abţineri”, propunere
validată.
Mulţumesc.
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Deschidem procedura de vot pentru domnul Suciu Andrei. Vă rog să votaţi.
Cu 22 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna Montoiu Gariela-Cătălina.
Vă rog să votaţi.
Cu 21 voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă”, propunere validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Moldovan Andrei-Valentin.
Vă rog să votaţi.
Cu 18 voturi “pentru” şi 8 voturi “împotrivă”, propunere validată.
Mulţumesc.
Deschid procedura de vot pentru domnul Vasile Negruşeri. Vă rog să votaţi.
Cu 15 voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri”, propunere
invalidată.
Domnul Curteanu, dacă doriţi să faceţi altă propunere.
Domnul Robert Sighiartău, cu tot respectul care vi-l port, numărul necesar de voturi
este 16.
Săsărman Monica: - consilier –
E cu votul majorităţii celor prezenţi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E cu votul majorităţii celor prezenţi aici, domnul secretar?
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Da.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Atunci e propunere validată, că lipşeşte domnul Florin Urîte şi suntem 29. Corectă
precizarea. Propunere validată. Îmi cer scuze. Mergem mai departe.
Îmi cer scuze, dar greşesc şi eu. Sunt un simplu om. Noroc cu doamna Monica care
are grijă tot timpul să mă corecteze.
*
Am rămas la ultima comisie – Comisia pentru dezvoltare urbanistică, lucrări
publice, protecţia mediului, a monumentelor istorice şi de arhitectură, denumită
în continuare COMISIA DE URBANISM.
Şi pe această cale, am o rugăminte la colegii mei din aparatul tehnic, ca toate
proiectele de hotărâri care trebuie să treacă pe la comisii, să treacă. Şi aştept un răspuns
de la dumneavoastră de ce proiectul de pe ordinea de zi de la nr. 1, de modificare a
acestui deviz, nu a trecut şi pe la Comisia de urbanism?
Săsărman Monica: - consilier –
Şi nici pe la administraţie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu ştiu acuma dacă ţinea de administraţie, dar de urbanism ţinea, după părerea
mea, dar poate greşesc. Aştept un răspuns de la dumneavoastră.
Săsărman Monica: - consilier –
Am crezut că intenţionat aţi omis avizul.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, doamna consilier, dar poate vă
uitaţi pe şedinţele extraordinare şi modul lor de desfăşurare, ce documente sunt necesare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog să faceţi propuneri pentru Comisia de urhanism. Domnul Stroe Iulian.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Din partea USL-ului îl propun pe domnul Gaftone Ioan.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte propuneri vă rog. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, o să vă rog să notaţi următoarele propuneri. Nu fac comentarii
pe marginea subiectului:
- ROBERT-IONATAN SIGHIARTĂU
- EUGEN DICONES CURTEANU
- MONICA SĂSĂRMAN
- MIHAI-ADRIAN BUMBU
- ROGOZAN FLORIN-GRIGORE
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Lipşeşte din componenţa consiliului un consilier. Nu mai trebuie nimeni, că nu puteţi
propune pe cineva care nu e validat. Deci, e în regulă.
Domnul Curteanu are inventarul foarte bun şi nu mă induceţi în eroare, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Nu e vorba de eroare. Evident că eu o să-mi fac datoria să fac propunere şi domnul
Luca Peter, deşi ştiu care e poziţia dumneavoastră vizavi de asta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar chiar vă rog, în calitatea dumneavoastră de jurist, să nu o faceţi. Să aşteptăm.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Ba da. Şi v-am explicat de-a lungul atâtor şedinţe, ordinare sau extraordinare,
poziţia noastră.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
De acord, propun Consiliului să nu-l supunem la vot pe domnul Luca Peter. Ca să
nu mai avem discuţii, supunem la vot Consiliului dacă îl trecem pe lista de vot sau nu.
Deci, eu consider că domnul Luca Peter, conform unor documente făcute de nişte instituţii
ale statului, nu de Radu Moldovan, nu mai are calitate de consilier judeţean. Nu am făcut
altceva decât să procedez în consecinţă, neavând nici un fel de problemă personală cu
consilierul judeţean Luca Peter sau chiar Todea Ştefan.
Domnul Paul, puteţi să deschideţi un vot pentru ce am cerut?
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Nu se poate. Avem hotărâre de constatare a încetării calităţii. Deocamdată nu e
consilier judeţean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E în regulă. Nu o să supun la vot. Aveţi calea juridică să contestaţi decizia mea.
Propunerea cu Luca Peter nu o s-o supun la vot.
Deschidem procedura de vot pentru domnul consilier judeţean, colonel Gaftone
Ioan.
Vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” domnul Gaftone Ioan a fost validat.
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Am rugămintea să votaţi cu atenţie, să nu ne puneţi în situaţia să rămână consilierii
pe dinafară, ca la următoarea şedinţă – şi aici mă adresez stimaţilor mei colegi de la USL –
o să mai supunem încă o dată la vot. Şi am rugămintea să nu-i trataţi la modul cum au
fost unii colegi de-ai noştri trataţi, să le luaţi dreptul de a-şi exercita mandatul încredinţat
de cetăţeni în comisiile de specialitate.
Mulţumesc.
Deschid procedura de vot pentru domnul Robert-Ionatan Sighiartău.
Vă rog să votaţi.
Cu 24 voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă” propunerea a fost validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul consilier Eugen-Dicones Curteanu.
Vă rog să votaţi.
Cu 20 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” şi o “abţinere”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna consilier judeţean Monica Săsărman.
Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 8 voturi “împotrivă” şi o “abţinere”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Mihai-Adrian Bumbu. Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 7 voturi “împotrivă” şi o “abţinere”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschid procedura de vot pentru domnul Florin-Grigore Rogozan. Vă rog să votaţi.
Cu 23 voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă”, propunere validată.
Vă mulţumesc.
*
Cu permisiunea dumneavoastră trecem la următprul proiect al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 31 din 11 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud în Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã.
Vă rog să faceţi propuneri. Domnul vicepreşedinte Popescu, vă rog.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte. Din partea consilierilor judeţeni USL, propun pe
următorii:
- PUGNA ALEXANDRU
- ULECAN MARIA
- MEREUŢĂ MIRCEA
- COMAN SAMUEL-LEON
- STROE IULIAN-CRISTIAN
- BUGNAR RAMONA-CRISTINA
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule vicepreşedinte.
Alte propuneri. Domnul Curteanu.
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Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Din partea grupului PDL avem două propuneri, domnule preşedinte:
- Doamna MONICA SĂSĂRMAN
- Domnul EMIL NEA LĂCĂTUŞ
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mă bucur că a prins loc domnul Nea în sfârşit în ATOP.
E în regulă. Vă rog să consemnaţi propunerile şi să mă ajutaţi şi pe mine, să mi le
daţi ca să le supun la vot în ordinea propusă.
Deschidem procedura de vot pentru domnul vicepreşedinte Pugna Alexandru.
Vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” şi o “abţinere”, propunere validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna Maria Ulecan. Vă rog să votaţi.
Cu 21 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri”, propunere
validată.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Mircea Mereuţă. Vă rog să votaţi.
Cu 23 voturi “pentru”, 3 “împotrivă” şi 3 “abţineri”, propunere validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul Samuel-Leon Coman. Vă rog să votaţi.
Cu 23 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 3 “abţineri”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru domnul consilier Iulian-Cristian Stroe.
Vă rog să votaţi.
Cu 21 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 5 “abţineri”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna consilier Ramona-Cristina Bugnar.
Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 6 “abţineri”, propunere
validată.
Mulţumesc.
Deschidem procedura de vot pentru doamna Monica Săsărman.
Vă rog să votaţi, cu precizarea că e completată lista.
Cu 12 voturi “pentru”, 13 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri”, propunere
invalidată.
Deschidem procedura de vot, să-i îndeplinim dorinţa domnului Curteanu, pentru
domnul consilier judeţean Emil Nea Lăcătuş, care are marea onoare să fie propus de
grupul consilierilor PDL în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Vă rog să votaţi.
Cu 14 voturi “pentru”, 12 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri”, propunere
invalidată.
*
Mergem mai departe la ultimul proiect de pe ordinea de zi, conform legislaţiei –
Proiect de hotărâre privind validarea nominală a unor membrii ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică.
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Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Este vorba de cei 6 care au fost validaţi prin hotărârea anterioară. Asta e
procedura.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deschidem procedura de vot, pentru proiectul de hotărâre în ansamblu, pentru noii
membrii nominalizaţi în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Vă rog să votaţi.
Cu 23 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 5 “abţineri” proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*

La diverse dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră.
Dacă nu, vă mulţumesc. Vă doresc o după-masă plăcută.

*

Declar şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

P R E Ş E D I N T E,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
IOSIF REDL

Intocmit:
Consilier principal
Nicoleta Moldovan
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