ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/3679 din 16.02.2022
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 27 ianuarie 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 27 ianuarie 2022 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.9 din 20.01.2022 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022, 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.
*
Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este condusă de
doamna vicepreședinte Tabără Camelia, iar prezența este făcută prin apel
nominal.
La ședință sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni, după cum urmează:
doamna Tabără Camelia - vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca TiberiuCiprian - 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
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 și doamna Ulecan Maria.
Lipsește de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan și
domnul Zăgrean Ioan (demisionat).
*
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 Cioarba TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, domnul
Borgovan Paul Ioan - șef serviciu, doamna Hasnăș Veronica - șef serviciu,
doamna Borșa Luminița - șef birou, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier
juridic principal, doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, domnul
Spân George Marian - consilier principal, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor consilier principal și doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet
președinte.
La ședință participă în calitate de invitați domnul Șandru Ion - director
general al Aquabis S.A, domnul Grec Răzvan-Adrian - director executiv al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă
şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, domnul Nușfelean Ionuț - șef
serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud și doamna dr. Iordache Monica - președinta Comisiei de
Evaluarea a Persoanelor Adulte cu Handicap.
*
00
(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, tuturor! Bun venit la ședința ordinară a consiliului județean
din luna ianuarie. Cu permisiunea dumneavoastră, o să încep cu prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)
....Doamna Calo Viorica?

Calo Viorica: - consilier județean Bună ziua, doamna președinte de ședință. Voiam să vă spun că eu
urmăresc și sunt prezentă pe telefon și nu o să pot să votez pe platformă. Am
să votez verbal. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc mult de tot, doamna Calo.
Suntem prezenți 29 consilieri județeni, fiind astfel îndeplinite prevederile
legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
O să țin cont de propunerea doamnei Calo să fluidizăm ședința. Citesc
ordinea de zi cu suplimentările pe care le avem de discutat astăzi și de votat
și, pe urmă când intrăm efectiv în discutarea ordinii de zi, o să menționez
numai numărul proiectului.
Calo Viorica: - consilier județean Doamna președinte de ședință, înainte de a citi ordinea de zi, dacă mă
lăsați vă rog frumos, este legat de ordinea de zi.
Îmi pare rău că nu este domnul președinte Moldovan, care este
inițiatorul proiectelor. Știu că eu, ca și consilier județean, nu pot retrage, că
nu se poate, deci numai inițiatorul poate retrage de pe ordinea de zi anumite
proiecte. Dar, eu am să vă spun de la început, că dacă nu se retrage,
inițiatorul nu este prezent și nu se va retrage punctul 19, dacă bine îmi aduc
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aminte, eu voi vota „împotrivă”, nu sunt de acord cu acest proiect de
scumpire a apei și voi vota „împotriva” ordinii de zi. Atât am avut de
menționat. Mulțumesc!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc.
Proiectul ordinii de zi suplimentat cu 3 proiecte de hotărâri, care au fost
discutate și avizate în comisii:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.12.2021
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.12.2021

a

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.01.2022

a

4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.01.2022

a

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/1320 din 19.01.2022 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Zăgrean Ioan
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.X/809 din 12.01.2022 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea
eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean BistrițaNăsăud, municipiul Bistrița, str.Ghinzii nr.26A”

Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/1485 din 20.01.2022 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare
a persoanelor adulte cu handicap Bistrița-Năsăud
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/591 din 10.01.2022 privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din
judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2022-2023
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/1335 din 19.01.2022 privind
desemnarea consilierilor judeţeni în Comisia de evaluare a
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performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al
judeţului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/1464 din 20.01.2022 privind
desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru copilul cu
dizabilități Bistrița și înființarea a două case de tip familial în
structura Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița din
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.IX/1475 din 20.01.2022 privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor
servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/1549 din 20.01.2022 privind
aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în municipiul Bistrița,
str.Alba Iulia nr.7, înscris în Cartea funciară nr.56062 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/1511 din 20.01.2022 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului - teren și construcții,
situat în municipiul Bistrița, strada Toamnei nr.1A, înscris în Cartea
funciară nr.89470 Bistrița, proprietate publică a județului BistrițaNăsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.IX/516 din 10.01.2022 pentru
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul
de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru
anul 2021
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/1467 din 20.01.2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022, către
unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul
pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada
ianuarie-iunie a anului școlar 2021-2022
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Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/1557 din 20.01.2022 privind
aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și a organizării activităţii de
analiză a proiectului de management întocmit de domnul GeorgeAlexandru Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Proiect de hotărâre nr.X/1608 din 21.01.2022 privind declararea
de interes public județean și atestarea apartenenței la domeniul
public al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții poduri
aferente drumului județean DJ173

Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

18. Proiect de hotărâre nr.VIII/1664 din 21.01.2022 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra
imobilelor situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă
Viișoara nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea
Slătiniței nr.2E, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

19. Proiect de hotărâre nr.IX/1733 din 25.01.2022 privind
acordarea mandatului special reprezentantului Județului BistrițaNăsăud, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea Planului
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20182025, actualizat
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

20. Diverse

zi.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Vă rog să votați ordinea de zi.
Calo Viorica: - consilier județean Deci, repet, doamna președinte, sunt împotriva ordinii de zi.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da. O să rog secretariatul să consemneze. Vă rog să votați ordinea de

Cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „îm potrivă” și 2 „abțineri”,
ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.
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(A votat „împotrivă” doamna consilier județean Calo Viorica. S-au
„abținut” de la vot următorii consilieri județeni: domnul Moldovan FlorinCristian și domnul Scuturici Gheroghe).
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.12.2021
Dacă sunt obiecții sau intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.12.2021
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.01.2022
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.01.2022
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal cu „pentru” doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/1320 din 19.01.2022 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Zăgrean Ioan
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.X/809 din 12.01.2022 privind
aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean
Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Ghinzii nr.26A”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții sau discuții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Da, mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 7. Proiect de hotărâre nr.IX/1485 din 20.01.2022 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții sau discuții?
Coman Samuel-Leon: - consilier județeanUn minut, dacă se poate, doamna președinte?
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.
Coman Samuel-Leon: - consilier județeanPentru că suntem la punctul cu regulamentul la Comisia de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap, mi se pare oportun acum să atragem măcar atenția
acelei comisii și doamnei președinte, doamna doctor, că de-a lungul timpului
am văzut multe cazuri și presa a relatat despre persoane care nu aveau nici o
treabă cu anumite handicapuri, șoferi cu probleme grave la ochi și așa mai
departe. Deci, să fie mult mai atenți la evaluare, neapărat, e un lucru foarte
important pentru noi. Se întâmplă lucruri care nu sunt deloc ok, în județul
nostru și sunt total responsabili de ceea ce se întâmplă. Deci, măcar să
atragem atenția.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumim mult de tot, domnule Samuel și dacă știți o situație
concretă, vă rugăm frumos în mod punctual, să ne semnalați.
Vă rog să votați!
7

Cu 26 de voturi „pentru” 1 „abținere” și 2 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica. S-a
„abținut” de la vot domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian. Nu au
votat următorii consilieri județeni: domnul Pop George și domnul Rus MarinVasile.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/591 din 10.01.2022 privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din
judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2022-2023
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/1335 din 19.01.2022 privind
desemnarea consilierilor judeţeni în Comisia de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al
judeţului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.
Se supune la vot secret art.1 - desemnarea domnului vicepreședinte
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian și a domnului consilier județean Cârlig
Cristian-Costel pentru a face parte din Comisia de evaluare anuală a
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului
Bistrița-Năsăud.
Calo Viorica: - consilier județeanAm înțeles, doamna președinte, că la votul secret nu pot să-mi exprim
votul verbal, deci am să votez doar pentru proiect în totalitate. Cu toate că nu
sunt împotriva niciunei persoane, dar aceasta este regula.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc, doamna Calo.

Cu 26 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 2 consilieri județeni
care nu au votat, art.1 a fost adoptat.

Supun votului duneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.
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Cu 28 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.
S-a „abținut” de la vot domnul vicepreședinte Kecskés-Simionca TiberiuCiprian.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/1464 din 20.01.2022 privind
desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru copilul cu
dizabilități Bistrița și înființarea a două case de tip familial în
structura Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița din
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 11. Proiect de hotărâre nr.IX/1475 din 20.01.2022 privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor
servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/1549 din 20.01.2022 privind
aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în municipiul Bistrița,
str.Alba Iulia nr.7, înscris în Cartea funciară nr.56062 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/1511 din 20.01.2022 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului - teren și construcții,
situat în municipiul Bistrița, strada Toamnei nr.1A, înscris în Cartea
funciară nr.89470 Bistrița, proprietate publică a județului BistrițaNăsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Discuții sau comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 14. Proiect de hotărâre nr.IX/516 din 10.01.2022 pentru
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul
de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru
anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt discuții sau comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica. Nu
a votat domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/1467 din 20.01.2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022, către
unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul
pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada
ianuarie-iunie a anului școlar 2021-2022
Comisia economică - aviz favorabil
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/1557 din 20.01.2022 privind
aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și a organizării activităţii de
analiză a proiectului de management întocmit de domnul GeorgeAlexandru Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Discuții sau intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.
Supun la vot secret art.1 - Aprobarea rezultatului evaluării finale, a
domnului George-Alexandru Gavrilaș în calitate de manager al Complexului
Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.1 a fost adoptat.

Supun la vot secret art.3 alin.(1) - Constituirea comisiei pentru
analizarea proiectului de management întocmit de domnul George-Alexandru
Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud și secretariatul
acesteia.

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.3 alin.(1) a fost adoptat.

Supun la vot secret art.3 alin.(2) - Constituirea comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru analizarea proiectului de management întocmit de
domnul George-Alexandru Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal BistriţaNăsăud, și secretariatul acesteia.

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.3 alin.(2) a fost adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc. Îi dorim succes, domnului Gavrilaș, în activitate.
*
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Camelia Tabără: - vicepreședinte 17. Proiect de hotărâre nr.X/1608 din 21.01.2022 privind
declararea de interes public județean și atestarea apartenenței la
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor imobileconstrucții poduri aferente drumului județean DJ173
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica. Nu
a votat domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 18. Proiect de hotărâre nr.VIII/1664 din 21.01.2022 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra
imobilelor situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă
Viișoara nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea
Slătiniței nr.2E, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții sau comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

(A votat verbal, cu „pentru”, doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 19. Proiect de hotărâre nr.IX/1733 din 25.01.2022 privind
acordarea mandatului special reprezentantului Județului BistrițaNăsăud, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea Planului
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20182025, actualizat
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Discuții, comentarii?
Calo Viorica: - consilier județean Dacă îmi dați voie, doamna președinte.
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.
Calo Viorica: - consilier județean Da, mulțumesc. Deci, să o luăm în ordine. În primul rând, asemenea
proiecte foarte importante și cu impact, zic eu, la ora aceasta, negativ pentru
populația municipiului și județului Bistrița-Năsăud, consider că nu era oportun
să se pună suplimentar, în ultima secundă.
Doi, nu am avut acest proiect pe ordinea de zi nici la comisia de
administrație, nici la comisia juridică. Deci, nu am putut să iau atitudine și să
comentez acest proiect și o să o fac acum în plen.
Doamna președinte de ședință, stimați colegi! Păcat că nu este domnul
Moldovan prezent! Eu l-am perceput pe domnul Moldovan și sper să nu-mi
schimb percepția, ca pe un om care vrea să facă bine, bine pentru
comunitatea pe care o conduce și pentru municipiul Bistrița și pentru toți
oamenii din județul Bistrița-Năsăud. Acum, să pui un asemenea proiect pe
ordinea de zi, în momentul acesta, în care cetățenii României sunt foarte
îngreunați, repet, foarte îngreunați, cu costurile prea mari și la curent și la
gaz. Să vii și să ceri creșterea prețului la apă și la canal, cu asemenea
procente, doamna președinte și stimați colegi, este ceva care nu este uman.
Nu se poate, adică guvernul, oamenii...
Camelia Tabără: - vicepreședinte Doamna Calo, o să vă rog...
Calo Viorica: - consilier județean Numai puțin, adică lăsați-mă să termin....
Camelia Tabără: - vicepreședinte Suntem totuși într-o ședință de plen, o să vă rog să sintetizați. Îmi pare
rău că nu ați fost prezentă ieri. Două ore, s-a explicat în Comisia economică,
tocmai aceasta este cauza, majorările care sunt....
Calo Viorica: - consilier județean Numai puțin, că nu am avut-o pe ordinea de zi, doamnă! Stați puțin,
lăsați-mă să termin de vorbit, da?
Deci, neavând pe ordinea de zi, cum să discut, cu cine să discut? Așa!
Deci, nu mi se pare oportun ca acum, când oamenii și toți românii și noi din
județ suntem îngreunați cu asemenea costuri suplimentare, să vină cei de la
Aquabis să ceară mărirea acestor prețuri.
Nu este oportună acum, în momentul acesta. Deci, eu am să votez
„împotriva” acestui proiect, pentru că, consider că nu este bine să îngreunăm
și să punem pe spinarea oamenilor niște cheltuieli care nu sunt justificate,
stimați colegi. Mulțumesc!
Camelia Tabără: - vicepreședinte În opinia dumneavoastră, doamna Calo!
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Calo Viorica: - consilier județean În opinia tuturor bistrițenilor ... doamna președinte de ședință, sunt țări
în care nu se plătește, nu este cost pentru apă și noi plătim și îngreunăm și
mai mărim prețul la apă? Este inadmisibil așa ceva! Deci, îmi pare foarte rău,
să aud din partea dumneavoastră asemenea lucruri, că sunteți de acord să se
scumpească. Eu nu sunt, personal, și sper să fie mai mulți care să fie de
acord cu mine ca să nu îngreunăm situația oamenilor din județul BistrițaNăsăud. Sunt „împotriva” acestor scumpiri la apă. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Am înregistrat la secretariat, votul fiecărui consilier va reflecta....
Lupșan Nicolae-Grigore: - consilier județean Vă rog să îmi permiteți să iau și eu cuvântul.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, domnul Coman Samuel.
Lupșan Nicolae-Grigore: - consilier județean Aș vrea să spun o vorbă dintr-o poveste „o bată-vă norocul cocoșeii
moșului!” Deci, adică, energia a crescut și Ministerul Energiei la cine este?
Dumneavoastră acum sunteți curați, extraordinar!
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Doamna Tabără, cine vorbește acum?
Camelia Tabără: - vicepreședinte Nu văd cine vorbește, că nu-l ...
Lupșan Nicolae-Grigore: - consilier județean Un consilier județean, Nicolae Lupșan, care vede că nu sunteți de acord
cu un lucru care este absolut necesar. A crescut prețul la energie.
Calo Viorica: - consilier județean Necesar pentru cine? Domnule Lupșan, necesar pentru cine?
Camelia Tabără: - vicepreședinte Dragi colegi, vă rog să îmi dați voie să conduc ședința. S-a discutat,
orice consilier care a dorit a primit toate explicațiile necesare. Am avut două
zile de comisii. O să vă rog să vă înscrieți la cuvânt și să luăm în ordine
cuvântul.
Mulțumesc mult de tot pentru intervenție, domnule Lupșan. Domnule
Samuel, fiecare avem votul ca să ne exprimăm convingerile pe care le avem.
Da, domnule Samuel, vă rog.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Doamna Tabără, eu am ascultat, sigur, sunt și argumente. Ieri la
comisia economică cred că am stat vreo oră cu domnul Șandru și cu
directorul de la ADI. Sunt și argumente. Trebuie să fim oameni raționali, însă
Aquabis-ul trebuie să se eficientizeze. Avem acolo, unul dintre exemplele care
ar trebui să ducă la niște costuri mai mici, unul dintre directori este CFR-ist.
Poate că se duce înapoi la CFR și este un început de scădere a costurilor. Vă
mulțumesc.
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Este un început. Dar, sunt multe lucruri care se pot face acolo, ca să
avem costuri mai mici și să nu creștem cu 30%, să creștem cu 10 sau cu 15
și o să fim și noi de acord. Nu suntem absurzi, dar totuși, o creștere numai pe
spatele populației, când sunt oameni acolo care nu au ce căuta, nu justifică
să știți un 30%. Vă mulțumesc.
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Aș dori și eu o intervenție scurtă, doamna președinte de ședință.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, domnule Scuturici.
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Vă mulțumesc, tare mult.
După cum ați spus și dumneavoastră, după cum știți cu toții, ieri în
cadrul Comisiei economice am dezbătut acest proiect de hotărâre, minim o
oră împreună cu domnii directori Șandru, respectiv domnul Răzvan Grec de la
Aquabis și ADI Apă Canal. În urma discuțiilor, după vreo oră-două de discuții,
s-a dat vot pentru avizarea acestui proiect de hotărâre, iar din totalul de 7
consilieri prezenți, doar doi au votat „pentru”, desigur primind un aviz
nefavorabil.
Într-adevăr, am încercat să găsim soluții. Este o situație mai dificilă, nu
are rost să intrăm în polemici, cine conduce, cine face. Ar trebui să găsim
soluții, pentru că de aceea ne-au ales cetățenii. Dar, ținând cont că s-a
scumpit energia electrică la nivel național, că gazul a sărit prețurile, dacă și
noi astăzi vom vota pentru mărirea tarifelor la apă și canal, stimați colegi,
cred că vom duce o parte din cetățenii județului spre sărăcie. Când spun
acest lucru, știm cu toții că avem o grămadă de pensionari în acest județ care
au pensie sub o mie de lei. Avem cetățeni care au venituri foarte mici sau nu
au venituri chiar deloc. Așa că v-aș face o propunere, doamna președinte de
ședință, ținând cont că sunteți și inițiatorul acestui proiect. Eu zic să nu
supuneți astăzi la vot acest proiect de hotărâre, să-l lăsați încă vreo
săptămână sau două. Împreună cu domnul președinte al consiliului județean
să-i chemați pe toți parlamentarii județului, în special pe cei trei-patru pe care
i-am văzut foarte preocupați ieri de fuziune ... ba că este fuziunea, ba nu-i
legală fuziunea. Dar, nu i-am văzut deloc amintind de această gravă situație
și de cetățenii care sunt afectați în special 90% sau aproape toți, cetățenii
care i-au votat pe dânșii. Așa că...
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc. Am înregistrat...
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Lăsați-mă, 10 secunde. Împreună cu parlamentarii, cu directorii și cu
prefectul județului, eu zic să-i trimiteți la București, să stea de vorbă cu orice
ministru, care trebuie, să-l contacteze și să-i spună situația și să găsească o
soluție pentru acest an, să plafoneze prețurile de la apă și canal.
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Iar de anul viitor, am discutat cu domnii directori, se va găsi cu
siguranță o soluție, adică vor produce energie electrică prin panouri sau
micro-hidrocentrale. Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc și eu. Atâta tot, vreau să vă spun, că proiectul a fost
discutat și în comisia de urbanism unde a primit aviz favorabil în urma datelor
prezentate de conducerea Aquabis. Din punct de vedere tehnic, cred că ați
observat, eu nu mă las antrenată în discuții politice de nici un fel. Acum avem
de votat un mandat pentru ceea ce se întâmplă în ADI. O să votăm. Practic
dumneavoastră solicitați amânare, ceea ce e complet altceva. Noi avem o
ordine de zi, votăm și fiecare din cei 29 de consilieri prezenți are libertatea să
voteze cum crede acest proiect de hotărâre.
Vă rog, să votați.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Doamna președinte, am cerut dreptul la cuvânt. Îmi cer scuze!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, vă rog, domnule consilier.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Sărut-mâna! O întrebare, pentru că nu fac parte din Comisia
economică, iar în nota justificativă privind necesitatea revizuirii Planului anual
de evoluție a tarifelor, vedem aici motivele care stau la bază, sau cel puțin
motivele invocate care stau la bază. Motivele acestea într-adevăr sunt strâns
legate de prețul energiei electrice.
Ce voiam să vă întreb pe dumneavoastră sau dacă este cineva de la
Aquabis, prezent la ședința aceasta. Este în felul următor: aici spune foarte
clar evoluția și modul în care s-au contractat energia electrică iar în același
timp ne spune că noul contract care a fost semnat pentru achiziție, adică cel
din 16 decembrie a fost semnat pentru un .... într-adevăr, la un preț ridicat,
prețul bănuiesc, al pieței. Aici, trebuie să primim niște lămuriri.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, e prezent doamnul Răzvan Grec și vă dă răspunsuri, domnule
consilier.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Vă mulțumesc. Prima întrebare și după aceea o să depun și un
amendament pe care aș vrea să-l supuneți la vot, este în felul următor: pe ce
perioadă s-a făcut achiziția de pe bursa de energie electrică a energiei
necesare funcționării Aquabis? Amendamentul pe care aș vrea să-l depun ar
fi ca, pentru perioada în care s-a contractat energia electrică la acest preț, să
fie subvenționată din bugetul consiliului județean, tocmai pentru ca impactul
final să nu se restrângă asupra cetățenilor județului nostru.
Așa cum spuneau și colegii care au vorbit anterior, este un impact pe
care-l vor resimți puternic oamenii, atât din mediul urban cât și cei din mediul
rural. Mulțumesc.
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, o să-l rog pe domnul director de la ADI apă canal să vă răspundă
la prima întrebare. La povestea cu amendamentul, pot să spun eu ce cred. Vă
rog, domnule director.
Grec Răzvan-Adrian: - director executiv Mulțumesc, doamna președinte. Domnilor consilieri, domnule consilier!
În data de 20 decembrie pe Bursa Română de Mărfuri, printr-o procedură de
achiziție on-line, Aquabis a contractat energia electrică la valoarea de
1.557,22 lei. Aici am în față un tabel cu toată evoluția procedurii, respectiv la
ora 10:00, în data de 20, s-a deschis oferta. S-au înscris trei firme, E.ON
Energie România, Tinmar Energie S.A. și Getica. Doar 2 dintre aceste firme,
respectiv Tinmar Energie S.A și E.ON Energie România au participat la
licitație. Getica nu a mai participat. Prețul de pornire la Tinmar Energie S.A. a
fost de 5.000 lei MWh, la E.ON energie a fost de 3.000. În urma negocierilor
on-line Tinmar Energie a scăzut la 1.557,27 lei iar E.ON Energie la 1.600 lei
MWh. La ora 10:56 s-a încheiat procedura, câștigător fiind Tinmar Energie
S.A. cu 1.557,27 lei pentru cei 14 mii de MWh, energie de care are nevoie
Aquabis-ul în cursul anului 2022. (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022.)
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Am înțeles, aceste lucruri au fost trecute în nota justificativă, mai puțin
data la care faceți dumneavoastră referire. În nota justificativă este
specificată data de 16 decembrie, dumneavoastră ziceți de data de 20. Asta
este mai puțin important. Ce vreau eu să vă întreb în schimb domnule Grec,
este, tot în nota justificativă, se specifică faptul că a mai fost un interval, în
ceea ce înseamnă achiziție, mai precis cel făcut pe data de ... cu E.ON pe
data de... pentru o perioadă foarte scurtă de timp, a fost într-adevăr, urmând
ca...
Grec Răzvan-Adrian: - director executiv 23 august-31 decembrie 2021?
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Da, despre acea perioadă vorbeam.
Grec Răzvan-Adrian: - director executiv Acel contract a fost făcut pentru o perioadă de 6 luni de zile cu E.ON la
valoarea de 588 lei MWh, contract care ajungea la termen în 31 decembrie,
nedorind a fi prelungit la aceeași valoare. Dovadă că E.ON a venit cu 3.000
de lei și a scăzut prețul la 1.600.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Eu vă înțeleg, dar dat fiind că piața de energie electrică din România
este într-o continuă schimbare, fiind fluctuații destul de mari de la o zi la alta,
iar predicțiile pentru anul 2022 ar fi că, nu numai că piața se va stabiliza, ci
chiar va începe o ușoară scădere, urmând ca la mijlocul anului, undeva,
prețul să se stabilizeze undeva mai jos. Mă întreb dacă este oportun ca
achiziția pe care ați făcut-o dumneavoastră, să fie pe întreg anul la o valoare
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într-atât de mare, pentru că discutăm de o valoare într-adevăr de 1.557,27
de lei/MWh, care este o valoare record pentru Aquabis și aceasta vă ceream.
Amendamentul pe care o să cer să fie supus votului este tocmai acesta:
ca doar pe perioada în care achiziționăm energia la prețul acesta mărit, să fie
subvenționată total sau parțial, din bugetul consiliului județean, tocmai ca să
nu impacteze în final consumatorul.
Grec Răzvan-Adrian: - director executiv Am înțeles. Domnule consilier, acest preț pe care l-a obținut Aquabis în
urma licitației, de pe bursa de mărfuri, a fost condiționat cel puțin de 2
factori. Consumul pe care îl are Aquabis-ul de 14 mii de MWh pe an și prețul
cel mai scăzut. Acestea au fost condițiile de licitație. Este singurul ofertant
care a venit cu prețul cel mai scăzut, 1.557,27 lei în condițiile în care
furnizează pe tot anul cei 14 mii de MWh. Nu a venit și altcineva la licitație. În
situația în care, din diverse acțiuni, valoarea contractului scade, nu există nici
o problemă ca Aquabis-ul să revină asupra acestui plan tarifar. Aquabis nu ar
fi modificat planul tarifar care există, aprobat de dumneavoastră încă din
februarie 2020, dacă nu ar fi intervenit aceste prețuri, aceste modificări ale
tarifelor. În costul de operare Aquabis-ul s-ar fi încadrat, atât pentru
funcționare cât și pentru asigurarea plății cofinanțării pe proiectul european
POIM 2014-2020. Însă, având în vedere creșterile spectaculoase ale
curentului care au generat în cascadă creșteri ale celorlalte substanțe
necesare potabilizării apei (prețurile la sulfat, la policlorura de aluminiu, la
țeavă), au fost nevoiți și sunt nevoiți să vină cu acest plan tarifar modificat,
actualizat și cu creșteri doar pentru anul 2022, atât! Acesta este impactul.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Aceasta am înțeles. Dumneavoastră acum ați făcut încă o trecere în
revistă a notei justificative a dumneavoastră, sau cine a întocmit-o pe
aceasta. Dar, întrebarea mea era cu totul alta. Dacă la un moment dat,
dumneavoastră ați achiziționat pe tot anul, de exemplu, dacă din luna martieaprilie, prețul energiei electrice în România va scădea. Dumneavoastră aveți
contractat pe întreg anul 14 mii de MWh la prețul de 1557,27 lei pe MWh? Ce
veți face cu contractul?
Grec Răzvan-Adrian: - director executiv În condițiile în care se va putea modifica contractul prin hotărâri de
guvern sau prin alte acțiuni ale Guvernului României, și va scădea prețul pe
care-l contractează Aquabis-ul la operatorul de energie, automat va scădea și
tariful la apă și canalizare. Se va reveni asupra planului tarifar.
Moldovan Florin-Cristian: - consilier județean Domnule director, eu revin încă o dată. Dumneavoastră ați făcut o
achiziție. Achiziția indiferent de prețul care urmează să fie, prețul poate
crește, atunci nu va mai crește și prețul achiziției, că dumneavoastră l-ați
făcut deja. Dar, dacă va scădea? Dumneavoastră nu veți mai putea umbla la
el. Veți rezilia contractul cu câștigătorul? Dumneavoastră ați contractat deja
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14 mii de MWh la prețul de 1.557,27 lei pe MWh. Ați contractat deja pentru
un an de zile. Ați spus că aveți nevoie pentru un an de zile de această
cantitate de curent. Ați contractat-o deja la acest preț. Deci, populația
județului, indiferent dacă vrea sau nu, va plăti un an de zile, la acest preț!
Dacă în vară prețul curentului va scădea, noi vom plăti tot același preț, că nu
veți putea dumneavoastră să scădeți sub nici o formă tariful, pentru că prețul
pe care-l veți plăti pentru energia electrică și care stă la baza justificării
dumneavoastră de astăzi este acesta 1.557,27 lei/MWh. Bun.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Domnule consilier, aceasta v-a răspuns domnul Grec. Problema este
într-adevăr una generală, problema este una națională și în momentul în care
se va interveni cu elemente reglatoare, normative și de aplicare anticipează
că se va putea regla și în sensul scăderii prețului cu același traseu. Binențeles că toată lumea își dorește ca prețurile să fie cât mai mici. Dar, chiar nu
ne putem imagina falimentul Aquabis-ului, în condițiile în care nu își acoperă
costurile de operare.
Lupșan Nicolae-Grigore: - consilier județean Doamna președinte, vă rog să-mi permiteți să cer consilierilor PNL să
intervină la Ministerul Energiei ca să scadă prețul la energie.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Nu vreau să transformăm ședința de astăzi într-o dispută politică. Vă
rog din suflet, dragi colegi!
Domnule consilier, știu că sunteți un consilier cu experiență. Atunci
când faceți un amendament care implică resurse bugetare, obligatoriu el are
legalitate numai și numai dacă identificați sursa.
Eu am obligația să supun la vot proiectul în forma prezentată de
inițiator. Urmează ședința de aprobare a bugetului, urmează atâtea și atâtea
alte întâlniri, tema cumva rămâne deschisă, vom vedea care este realitatea
națională și cum vom putea și noi cu toții să susținem cât mai bine locuitorii
județului.
Mulțumesc mult de tot, vă rog să votați proiectul în forma prezentată de
inițiator. Vă rog să votați.

Cu 22 de voturi „pentru”, 6 voturi „îm potrivă” și un consilier
județean care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc.
(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica
(vot verbal), domnul Coman Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai,
domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian și domnul
Scuturici Gheorghe. Nu a votat domnul consilier județean Pintea VasileLucian.)
*
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Camelia Tabără: - vicepreședinte 13. Diverse.
Nu sunt.
Mulțumesc mult de tot. Vă doresc o zi frumoasă, o zi bună!
Dacă vreunul dintre consilieri, la ora 15:30, dorește link-ul pentru
dezbaterea Strategiei de dezvoltare a județului, vă rog să transmiteți echipei
noastre tehnice și cu multă plăcere veți intra în discuție. Bine-nțeles noi, în
luna următoare, o vom discuta și o vom dezbate la nivelul comisiilor și o vom
adopta eventual prin proiect de hotărâre.
Mulțumesc mult de tot, vă doresc o zi frumoasă tuturor! La revedere!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1450)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ
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