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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
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Nr.IIA/1553 din 20.01.2022
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 18 ianuarie 2022, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 18 ianuarie 2022 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1200. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr. 4 din 13.01.2022 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 18 ianuarie 2022, orele 1200. Consilierii
judeţeni au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 29 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia 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 DedeanBortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna Duca Simona-Elena, domnul
Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș FlorinGrigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan Nicolae-Grigore,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul
Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George,
domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe
și doamna Ulecan Maria.
Lipsește domnul Zăgrean Ioan care și-a depus demisia din calitatea de
consilier județean.
*
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: doamna Butta Elena director executiv, domnul Cioarba Teofil-Iulian - director executiv, doamna

Ceuca Gabriela-Adriana - șef birou, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu,
doamna Stan Cristina – consilier superior, doamna Nicoară Maria - consilier
superior, domnul Spân George-Marian - consilier principal, domnul Dragotă
Ciprian-Nicușor - consilier principal, și doamna Ivan Anamaria-Mihaela consilier cabinet președinte.
La ședință participă, în calitate de invitați doamna Andreica IulianaCrina - Director general adjunct Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și domnul Nușfelean Ionuț-Ciprian - Șef
serviciu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BistrițaNăsăud.
*
00
(Ora 12 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mulțumesc pentru prezență. Cu permisiunea
dumneavoastră începem apelul nominal.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Domnul Zăgrean Ioan și-a depus demisia din funcția de consilier
județean și din 29 de consilieri județeni sunt prezenți toți, plus președintele,
fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a ședinței
extraordinare de consiliu județean.
Cu permisiunea dumneavoastră trecem la prezentarea Proiectului
Ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/891 din 13.01.2022 privind
aprobarea utilizării parțiale în anul 2022 a excedentului anual al
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31
decembrie 2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

2. Proiect de hotărâre nr.VIII/767 din 12.01.2022 privind
acceptarea ofertelor de donație făcute de Fundația „Hope and Homes
for Children România” cu privire la „Casele de tip familial”, situate în
municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara nr.272F,
respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea Slătiniței nr.2E

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.IX/551 din 10.01.2022 privind
aprobarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4.Proiect de hotărâre nr.VIII/191 din 05.01.2022 pentru
modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, numită prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2020, cu modificările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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5.Proiect de hotărâre nr.X/795 din 12.01.2022 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Realizare rețea de colectare și descărcare
ape pluviale, localitatea Unirea, str.Aerodromului nr.33, municipiul
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

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

6.Proiect de hotărâre nr.VIII/947 din 13.01.2022 privind
aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud la realizarea
obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a
interconectării aliniamentului Autostrăzii Nordului la municipiul
Bistrița
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7.Proiect de hotărâre nr.VIII/944 din 13.01.2022 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 Bistrița-Năsăud,
cu modificările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi, stimați
colegi? Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.
Rus Marin-Vasile: - consilier județean Domnule președinte, datorită faptului că sunt în trafic, se poate să am
semnalul slab și nu pot vota în sistem. Voi vota „pentru” toate punctele de
pe ordinea de zi cu excepția punctului 4 la care nu voi vota, pentru că fac
parte din Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule doctor Rus Marin, am înțeles, am reținut. Dacă sunt alte
intervenții? Nu sunt.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Trecem la punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.VIII/891
din 13.01.2022 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2022 a
excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi pentru, plus votul domnului consilier județean Rus MarinVasile, cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/767 din 12.01.2022 privind
acceptarea ofertelor de donație făcute de Fundația „Hope and
Homes for Children România” cu privire la „Casele de tip familial”,
situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara
nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea
Slătiniței nr.2E
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.
Cu 28 de voturi pentru, plus votul domnului consilier județean Rus
Marin-Vasile, cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost

adoptat.

Vă mulțumesc.

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

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/551 din 10.01.2022 privind
aprobarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt, atunci supun votului
dumneavoastră secret Art.1, Aprobarea componenţei nominale a Colegiului

director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bistriţa-Năsăud.
Cu 29 de voturi „pentru”, Art. 1, a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre în integralitatea lui.
Vă rog să votați.
Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4.Proiect de hotărâre nr.VIII/191 din 05.01.2022 pentru
modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, numită prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2020, cu modificările ulterioare
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Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Aici a anunțat și domnul consilier județean, nu participă la dezbatere și
vot asupra proiectului, domnul consilier județean Rus Marin-Vasile.
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Dacă nu sunt, supun votului
dumneavoastră secret, Art.I, modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului

Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2020 privind aprobarea componenţei
nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Vă rog să

votați.
Cu 29 de voturi „pentru”, Art. 1, a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre în integralitatea lui.
Vă rog să votați.
Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

(Nu au votat domnii consilieri județeni Pintea Vasile-Lucian și Rus
Marin-Vasile.)
*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
5.Proiect de hotărâre nr.X/795 din 12.01.2022 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Realizare rețea de
colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea,
str.Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.
Cu 29 de voturi pentru, plus votul domnului consilier județean Rus
Marin-Vasile, cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost

adoptat.

Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
6.Proiect de hotărâre nr.VIII/947 din 13.01.2022 privind
aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud la realizarea
obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a
interconectării aliniamentului Autostrăzii Nordului la municipiul
Bistrița
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi pentru, plus votul domnului consilier județean Rus
Marin-Vasile, cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost

adoptat.

Vă mulțumesc.
O simplă precizare și pentru dumneavoastră și pentru cei care ne
urmăresc. În urma acordului semnat de către Primăria Municipiului Bistrița,
de către domnul primar Ioan Turc și directorul general de la CNAIR, s-a
stabilit ca Primăria Municipiului Bistrița să sprijine Compania Națională pentru
derularea acestui proiect important. În urma discuțiilor purtate cu conducerea
CNAIR și cu Primăria Municipiului Bistrița, ținând cont de sesizările și
propunerile făcute de către cetățeni, am purtat o discuție cu primarul
comunei Budacu de Jos, domnul Sandu Simionca și primarul comunei Livezile,
domnul Traian Simionca și am luat decizia de a propune celor care vor
câștiga licitația pentru întocmirea Studiului de fezabilitate, varianta mult
discutată a centurii ocolitoare, plecând din zona Sărata - Monariu - Budacu de
Jos - Jelna - Livezile, spre nodul rutier care se preconizează a fi făcut între
Livezile și Rusu Bârgăului. Vom face în continuare demersuri împreună cu
domnul primar Ioan Turc și domnii primari Sandu Simionca și Traian
Simionca. Am purtat o discuție și cu domnul viceprim-ministru Sorin
Grindeanu și în momentul în care vom fi gata cu documentele, vom trece și la
parafarea acestor acorduri, iar noi cele patru unități administrativ-teritoriale
vom da tot concursul și sprijinul logistic și administrativ, ca aceste lucruri să
se deruleze într-un timp rezonabil și sper eu, ca într-un timp cât mai scurt, să
putem trece efectiv la realizarea acestui obiectiv de investiții vital, pentru
județ și pentru municipiul Bistrița. Vă mulțumesc încă o dată, pentru votul în
unanimitate pentru acest proiect.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
7.Proiect de hotărâre nr.VIII/944 din 13.01.2022 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 economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Aici se face o singură schimbare. Odată cu demisia din calitatea de
consilier județean a domnului Ioan Zăgrean, fostul lider de grup al PNL,
părăsește această comisie și poziția dânsului va fi preluată de către noul lider
de grup al PNL, de către domnul consilier județean Cristian Cârlig.
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Deschidem
procedura de vot, vă rog să votați. Iertați-mă, am uitat să fac precizarea, vot
secret pentru Art. I, Modificarea Art.2 alin.(1) pct.1 din Hotărârea Consiliului

Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și
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constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către județul BistrițaNăsăud, cu modificările ulterioare.
Cu 28 de voturi „pentru”, Art. I, a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre în integralitatea lui.
Vă rog să votați.
Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi minunată.

*

Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1216)
*
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 27.01.2022

Verificat: Șef serviciu, Borgovan Paul-Ioan _______
Întocmit: Consilier superior, Nicoară Maria ______
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