ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. I/13861 din 18.06.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 31 mai 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 31 mai 2021 se desfăşoară prin mijloace electronice de comunicare,
utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu orele 1430. Prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.115 din
24.05.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă
ordinară la data de 31 mai 2021, orele 1430. Consilierii judeţeni au fost
convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul instituţiei
şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: doamna Tabără
Camelia – vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Doru, domnul Cârlig
Cristian-Costel, doamna Calo Viorica, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Critina, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu Augustin-Florinel,
domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul
Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George,
domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe,
doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
*
Participă la ședință doamna Borș Alexandrina-Crina - Secretarul general
al județului.
*
De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarbă TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamna
Hasnăș Veronica - șef serviciu, domnul Pop Marian-Gabriel - șef serviciu

doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, doamna Hoha Cecilia-Alisa consilier juridic principal, doamna Stan Gabriela-Cristina - consilier superior,
domnul Spân George-Marian - consilier principal, domnul Dragotă CiprianNicușor - consilier principal și doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier
cabinet președinte.
*
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Lazany Gabriel
- manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, domnul Pintea Ioan –
manager la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, domnul
Gavrilaș Alexandru - George - manager la Complezul Muzeal Bistrița-Năsăud,
domnul Pugna Alexandru - manager la Centrul Județean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud; doamna Andreica Iuliana-Crina - director general adjunct la
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud,
doamna Alboi Șandru Elena - director general adjunct ec.-adm. la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Cu permisiunea
dumneavoastră începem prezența.
30

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței.
Cu permisiunea dumneavoastră, stimați colegi, o să vă prezint proiectul
ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.04.2021
2. Proiect de hotărâre nr.VIII/10988 din 19.05.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud

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

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/11205 din 20.05.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/11218 din 21.05.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii
Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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5. Proiect de hotărâre nr.VIII/11323 din 21.05.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii
Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud

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

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/10351 din 11.05.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/11400 din 24.05.2021 privind
decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean
„Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva
Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” –
LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/11404 din 24.05.2021 privind
constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor de proprietate sau
a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele
expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică de
interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN
17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17)
Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul
Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/10807 din 17.05.2021 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al Comunei
Bistrița Bârgăului, de trecere a unor imobile-terenuri situate în
localitatea Colibița, din domeniul public al comunei Bistrița
Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.IX/10581 din 13.05.2021 privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2021
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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11. Proiect de hotărâre nr.VIII/11106 din 20.05.2021 privind
numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în
anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/11110 din 20.05.2021 privind
numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de
finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de
performanţă"
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/11041 din 19.05.2021 pentru
modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Bistrița, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.59/2016, cu modificările și
completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/10607 din 13.05.2021 pentru
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.16/2019 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul
Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cu modificările și
completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.IX/11112 din 20.05.2021 privind
avizarea modificării și completării Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului public de salubrizare în județul BistrițaNăsăud

Iniţiator: Tabără Camelia - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/10475 din 12.05.2021 privind
aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2020

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

17. Proiect de hotărâre nr.IX/11718 din 26.05.2021 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Construirea a 3 locuințe protejate și reconversia unui
spațiu în centru de zi, în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

18. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.I/10822 din
17.05.2021 formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.48/2021 privind aprobarea bugetului de venituri
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și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021 și estimările
pe anii 2022-2024
19. Diverse.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi, la
proiectul ordinii de zi?
Doamna Calo, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Am să votez pentru, bineînțeles, dar să nu închideți că la diverse am și
eu un subiect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, doamna Calo și nu închidem nimic, că nu plec nicăieri.
Viorica Calo: - consilier județean Să nu închideți ședința.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu închidem ședința. Trebuia să vă felicit și eu pentru poza de ieri că
arătați foarte bine, deci nu ne grăbim. Rămânem la Diverse.
Viorica Calo: - consilier județean Arăt foarte bine tot timpul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu v-am văzut ieri decât în poză, doamna Calo.
Cu permisiunea dumneavoastră trecem la ordinea de zi.
Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cu 31 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.04.2021
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, procesul verbal a fost aprobat.
Mulțumesc frumos.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2.Proiect de hotărâre nr.VIII/10988 din 19.05.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului
Muzeal Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
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Dacă sunt intervenții ? Nu sunt. Am deschis procedura de vot. Vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 ”abținere”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3.Proiect de hotărâre nr.VIII/11205 din 20.05.2021 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4.Proiect de hotărâre nr.VIII/11218 din 21.05.2021 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Aș dori să intervin, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean În primul rând, bună ziua tuturor. Stimați colegi, ne-am uitat cu toții
peste proiectul de hotărâre privind o reorganizare de fapt, a bibliotecii
județene. Pentru mine, unul, este un proiect care mă sperie în atâta măsură
cât mă și dezgustă, fiindcă vorbim despre reducerea unor posturi de
bibliotecar la biblioteca județeană Bistrița-Năsăud. Adică, noi eficientizăm o
instituție prin reducerea posturilor care până la urmă, fac obiectul acelei
instituții. Domnule președinte, nu pot să înțeleg, nici din explicațiile pe care
încerca să mi le dea domnul manager Pintea și nici din explicațiile pe care
încerca să mi le ofere aparatul de specialitate, care este motivul din spatele
acestei inițiative? Dar, fiindcă suntem printre ultimele locuri la ceea ce
înseamnă numărul de bibliotecari și de personal angajat în cadrul bibliotecilor
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județene din România, asta unul la mână și doi la mână, dat fiindcă există o
situație grea la nivel național, care se arată și la nivel județean, în care efectiv
librăriile se închid, cititul trece automat pe un loc foarte înapoi, iar noi în
momentul acesta ce facem? În loc să încurajăm și să susținem acest lucru
tăiem din posturile bibliotecii județene, ceea ce pentru mine este inadmisibil
și o să vă rog în cel mai bun caz sau nu știu, ... să fac apel la colegii de bună
credință, care, până la urmă sunt profesori, sunt cadre didactice, care înțeleg
care este importanța unui bibliotecar și a bibliotecarilor în general, să
respingă acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulțumesc, domnule consilier.
Ar fi foarte bună ... adică sper să nu vă speriați foarte tare dar, ipocrizia
care a început să vă caracterizeze foarte tare, domnule consilier, ar fi foarte
bine să nu o mai etalați la modul în care o faceți.
În primul rând să nu încercați să prezentați apocaliptic o situație în
condițiile în care, din 24 de posturi de bibliotecari se reduc 3. Nu se închide
biblioteca, serviciile publice către cetățeni vor fi la același nivel. Dacă aveți
curiozitatea, fără populisme sau în timpul dintre două populisme ale
dumneavoastră să studiați, să vedeți care sunt costurile, cu cât a crescut
costul pe o vizită, să vedeți cât costă un împrumut de carte la bibliotecă.
Dacă ați citit niște clasici în viață, pe domnul Florin Cîțu, pe domnul Nazare,
care ne spun că avem foarte mari probleme cu cheltuielile publice, poate ați fi
mai puțin ipocrit sau dacă ați citi din colegii dumneavoastră, care din
noiembrie de anul trecut, solicită, cred eu cu bună credință eficientizarea și
restructurarea cheltuielilor publice, după 2 ani de pandemie. Deci, vă
mărturisesc că nu mă surprinde deloc ipocrizia dumneavoastră, am început să
mă obișnuiesc, dar, pentru cetățenii care ne urmăresc, aș vrea să fac
precizările de rigoare. Nu se pune în pericol în niciun fel funcționarea
bibliotecii, de asemenea, nu se pun în pericol absolut deloc programele
culturale ale consiliului județean. Colegii mei din instituțiile de cultură,
coordonați de cei trei manageri, vor încerca o dată cu măsurile de relaxare,
decise de guvern cu 1 iunie, să reînvie, să spun așa activitatea culturală care
din păcate s-a desfășurat în condiții vitrege în ultimul an și jumătate.
Deci, în concluzie, pentru toți colegii de bună credință, nu este pusă în
pericol absolut deloc activitatea niciunei instituții culturale. Regret că prin
măsurile noastre trebuie să luăm și astfel de decizii, dar obligativitatea
noastră este de a asigura funcționalitatea acestor instituții în funcție de
bugetul pe care l-am primit, buget care s-a diminuat în fiecare an, după anul
2019.
Vă mulțumesc. Deschidem procedura de vot și vă rog să votați.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, îmi permiteți?
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, rugămintea să țineți minte până la diverse și pe urmă cu
mare drag vă mai dau cuvântul, că am deschis procedura de vot.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna Calo, vă rog, vă ascult.
Viorica Calo: - consilier județean Vă rog frumos să mă lasați să vorbesc acum.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna Calo, vă ascult.
Viorica Calo: - consilier județean Aaa, mulțumesc. Eu vă respect pentru că sunteți președintele consiliului
județean și sunteți președintele nostru, da? Nu mă așteptam să-l faceți ipocrit
pe colegul meu, Florin Moldovan. Dacă nu l-ați fi făcut ipoctit nu
interveneam. Dar l-ați făcut ipocrit pe nedrept și vă spun de ce. Eu fac parte
din consiliu, știți foarte bine că fac parte din consiliul de administrație al
acestei biblioteci...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte V-ați dat demisia. Mai faceți parte?
Viorica Calo: - consilier județean Poftim?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte V-ați dat demisia la ultima ședință.
Viorica Calo: - consilier județean Nu! Am întrebat dacă pot să-mi dau demisia, dar nu mi-am dat-o. Fac
parte din consiliu și voi face parte din consiliul de administrație.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mă bucur că ați decis să reveniți asupra deciziei, pentru că eu cred, că
prezența dumneavoastră în consiliul de administrație al bibliotecii este un
plus. Vă felicit că ați renunțat la demisie.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc. Am întrebat dacă pot. Am întrebat numai, dar nu mi-am dat
demisia și nu o să-mi dau demisia. Vreau să vă spun că am fost și la
dumneavoastră personal, știți foarte bine chestia aceasta, alături de Teo
Cioarba...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Știu.
Viorica Calo: - consilier județean Și mi-ați spus că dumneavoastră nu o să tăiați din cheltuielile auxiliare de
nici un fel și niciodată, ca să acoperiți salariile la cei care lucrează în
bibliotecă. Sunt de acord cu tot ce a spus Florin Moldovan pentru că acolo din
24 de persoane, deci normal, trebuiau să fie 27, dar nu au fost 27, că sunt
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numai 24. Din 24, domnul director Pintea pune pe liber 4 persoane, într-un
stres de nu există, așa ceva! Deci în biblioteca județeană din păcate, pentru
că se citește foarte mult în Bistrița, dacă unii nu citesc, alții citesc, să pui tu
pe liber pensionari care peste trei luni, în septembrie se duc în pensie, este
de jena jenelor. De ce spun chestia aceasta? Pentru că domnul Pintea dacă ar
fi un director care ține la salariații lui....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Rugămintea să vă încadrați în cele trei minute regulamentare ale
intervenției, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Dacă ar ține la salariații lui, poate ar face și el front comun cu salariații și
ar renunța la 2 salarii pe care le primește de la bugetul de stat și ar ajuta pe
cei care mai au 3 luni de zile, să nu se ducă în pensie forțat, ci să se ducă
omenește și moral, când le vine timpul. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, eu vă fac o altă propunere. Domnul Pintea a făcut un
management și face un management performant la bibliotecă, recunoscut de
toată România și de toți specialiștii. Dar, nu cred că are dânsul nevoie de
apărător în mine, că se descurcă singur. Eu vă fac altă propunere doamna
Calo: ca împreună cu colegul dumneavoastră Florin Moldovan, să vă duceți la
guvern să ne suplimenteze fondurile, doamna Calo, și eu vă asigur că
revenim asupra măsurilor, dacă acest guvern pe care îl reprezentați va
suplimenta fondurile și nu va tăia din ele, pentru că 9 ani de zile până la
actualul guvern, nu am fost puși în situația să restructurăm cheltuielile
publice.
Viorica Calo: - consilier județean Nu, le-ați umflat preferențial pe ale dumneavoastră. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Așa este, doamna Calo, și între timp ați venit dumneavoastră cei de la
guvern și ne-ați obligat să ne restructurăm, să le tăiem...acum nu mai sunteți
de acord cu mine, gândiți-vă, că tocmai în unanimitate dumneavoastră și toți
colegii dumneavoastră ați votat un buget care a fost discutat și analizat.
Atunci, hotărâți-vă, cum vreți să restructurați cheltuielile, nu vreți să le
restructurați? O să vă pun personal la dispoziție, că nu vreau să fac polemică
cu dumneavoastră, toate intervențiile consilierilor liberali din noiembrie până
în luna mai de restructurare a cheltuielilor publice, doamna Calo.
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Domnule președinte, îmi dați și mie voie să intervin?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Hotărâți-vă doar. Da, domnul Ganea, vă rog.
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Domnule președinte, mă simt obligat să intervin pe subiect pentru că e
mai nuanțat decât pare la prima vedere, vă rog frumos!
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O dată că activitatea la biblioteca județeană va fi afectată și o confirmă
asta chiar managerul Pintea, pe care l-ați indicat mai devreme și doi,
optimizarea cheltuielilor unei administrații publice trebuie să fie un deziderat
continuu, dar aceasta în condiții de neafectare a activității. S-a specificat clar,
optimizarea activității în condiții de neafectare a activității. Activitatea va fi
afectată în schimb și la biblioteca județeană și la muzeu, dacă o să constatați
că va fi program redus de lucru și așa mai departe. Doi, la biblioteca
județeană, există un serviciu contabil care conține trei contabili: un
economist, un contabil și un referent. Eu zic și cred că, mai mulți oameni sunt
de acord cu treaba aceasta, că e un compartiment, zic eu supradimensionat,
în raport cu activitatea bibliotecii județene și având în vedere că sunt doar 15
angajați. E un serviciu care ar putea fi făcut sau putea fi luat în calcul de a fi
făcut de către consiliul județean.
În condițiile acestea, repet, optimizarea cheltuielilor se poate face, e un
deziderat continuu, cred că toată lumea dorește să optimizeze cheltuielile, să
aibă cheltuieli cât mai mici, dar acestea nu pot fi făcute pe genunchi sau în
orice variantă. Fiecare variantă trebuie studiată, analizată și făcută în
cunoștință de cauză. Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da. Am înțeles și vă mulțumesc, domnule consilier. Subliniez încă o dată,
activitatea niciunei instituții de cultură nu va fi afectată la modul în care nu va
mai fi programul cu publicul deschis așa cum el este precizat în lege și de
asemenea, eu respect și opinia dumneavoastră. Președintele consiliului
județean nu are niciun atu, nu are nicio prevedere legală, prin care să se
ducă și să stabilească el de la care post, de unde, de la care serviciu, de la
care compartiment, se fac optimizările cheltuielilor.
Vă mulțumesc pentru intervenții fiecăruia dintre dumneavoastră și v-am
spus soluția este una simplă. Sunteți la guvernare, dragii mei colegi, faceți
rost de resurse așa cum am făcut noi, 9 ani de zile pentru ca să nu fie nevoie
de astfel de măsuri.
Vă rog să votați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 5 voturi ”îm potrivă” și 1 „abținere”,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Coman Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Marin-Vasile. S-a abținut de la vot
domnul consilier județean Marica Marius-Macedon.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
5.Proiect de hotărâre nr.VIII/11323 din 21.05.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii
Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții, am deschis procedura de vot, vă rog să
votați stimați colegi.

Cu 26 de voturi „pentru” și 5 voturi ”îm potrivă”, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Coman Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Marin-Vasile.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
6.Proiect de hotărâre nr.VIII/10351 din 11.05.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret Art.I alin.(2): Modificarea Art.1
pct.12 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind
validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu
modificările ulterioare. Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, 1 ”abținere” și 1 coleg care nu a votat,
Art.I alin.(2) a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
7.Proiect de hotărâre nr.VIII/11400 din 24.05.2021 privind
decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean
„Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva
Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud –
LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi.
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Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
8.Proiect de hotărâre nr.VIII/11404 din 24.05.2021 privind
constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor de proprietate sau
a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele
expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică de
interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN
17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17)
Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul
Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi. Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret Art.1 alin.(1): Constituirea Comisiei
de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și
acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate, aflate pe raza
Comunei Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, Art.1 alin.(1) a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret Art.2 alin.(1): Constituirea Comisiei
de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea
despăgubirilor pentru imobilele expropriate, aflate pe raza Comunei Tiha
Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.
Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
Art.2 alin.(1) a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, îl
găsiți la poziția 8, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
9.Proiect de hotărâre nr.VIII/10807 din 17.05.2021 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al Comunei
Bistrița Bârgăului, de trecere a unor imobile-terenuri situate în
localitatea Colibița, din domeniul public al comunei Bistrița
Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
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Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții stimați colegi? Nu sunt.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
10.Proiect de hotărâre nr.IX/10581 din 13.05.2021 privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții.
Am deschis procedura de vot. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
11.Proiect de hotărâre nr.VIII/11106 din 20.05.2021 privind
numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în
anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi. Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.I: Constituirea Comisiei de
evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul sport.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 pct.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.II: Constituirea Comisiei
de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul cultură, cu următoarea modificare
propusă de inițiator, respectiv înlocuirea la pct.7 a doamnei Jiga EmanuelaDiana cu doamna Suciu Reluța-Maria, în calitate de secretar al comisiei.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 pct.I I a fost adoptat.
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Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.III: Constituirea Comisiei
de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul tineret.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 pct.I I I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.IV: Constituirea Comisiei
de evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniile protecţia mediului, interdisciplinar.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 pct.I V a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.V: Constituirea Comisiei de
evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul social.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.1 pct.V a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, cu
modificarea inițiatorului. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Zăgrean Ioan.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12.Proiect de hotărâre nr.VIII/11110 din 20.05.2021 privind
numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de
finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de
performanţă”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1: Constituirea comisiei de
evaluare a programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului
Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru Programul sportiv de utilitate publică
„Promovarea sportului de performanţă".

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

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

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
13.Proiect de hotărâre nr.VIII/11041 din 19.05.2021 pentru
modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale
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Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.59/2016, cu modificările și
completările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
14. Proiect de hotărâre nr.VIII/10607 din 13.05.2021
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.16/2019 privind aprobarea liniilor de gardă în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cu modificările și
completările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Cu rugămintea la colegii noștri din aparatul de specialitate, ordinea
comisiilor să fie cele de fond, în cazul de față cea de sănătate și pe urmă
economică. Dacă se poate, pentru tura următoare, vă rog frumos.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
15.Proiect de hotărâre nr.IX/11112 din 20.05.2021 privind
avizarea modificării și completării Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului public de salubrizare în județul BistrițaNăsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții.
Am deschis procedura de vot. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Marica Marius-Macedon.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
16.Proiect de hotărâre nr.VIII/10475 din 12.05.2021 privind
aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2020
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Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. Vă rog să votați. Mulțumesc.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
17.Proiect de hotărâre nr.IX/11718 din 26.05.2021 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Construirea a 3 locuințe protejate și reconversia unui
spațiu în centru de zi, în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Zăgrean Ioan.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
18.Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.I/10822 din
17.05.2021 formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.48/2021 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021 și estimările
pe anii 2022-2024
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. Am deschis procedura de vot. Vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 ”abțineri”, respingerea plângerii
prealabile a fost aprobată.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai și domnul Moldovan Florin-Cristian.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte La Diverse era anunțată doamna Calo. Vă rog, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean 16

Mulțumesc frumos, domnule președinte. De când sunt consilier județean,
la fiecare comisie, categoric, etic, moral și statutar, se face o prezență la
fiecare comisie și este foarte bine. Dar, la fiecare prezență indiferent că este
vorba de mine, că este vorba de alt consilier de altă culoare, că este vorba de
vicepreședintele consiliului județean sau vicepreședinții și așa mai departe,
s-a întâmplat de mai multe ori, domnule președinte, în care s-a făcut
prezența și nu știu dacă a durat un minut, două, trei și persoanele care au
fost pontate ca prezente au dispărut din cadrul comisiei. Acum, mi se pare
mult mai moral....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Poate că nava consiliului județean, trecea tocmai atunci prin Triunghiul
Bermudelor.
Viorica Calo: - consilier județean Să trăiți 100 de ani și să ajungeți dumneavoastră, să-l vedeți și
dumneavoastră Triunghiul Bermudelor. Dar, nu mi se pare corect, etic și
moral ca acele persoane care își fac prezența și după un minut dispar, să fie
pontate și dată indemnizație ca și cum ar participa complet la toate ședințele
de comisie și de plen.
Mi se pare mult mai normal, domnule președinte, că sunteți președintele
consiliului județean, ca cei ... și dacă e vorba de mine nu e nicio problemă,
puteți să mă taxați și pe mine, dacă nu pot să particip și am alte treburi pe
parcurs, domnule, să nu fie pontați pentru ziua respectivă pentru că nu au
participat la ședințele de comisie sau de plen. Atât, acesta este un subiect și
al doilea, dacă, revin ... revin din nou, datorită faptului că Bistrița este pe
locul 1 la vaccinări și situația epidemiologică scade...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Unde e Bistrița? Pe ce loc este Bistrița?
Viorica Calo: - consilier județean Locul 1.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte În fața comunelor din județ.
Viorica Calo: - consilier județean Nu. Județul Bistrița-Năsăud este pe locul 1 la vaccinări.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, statisticile acestea cred că sunt dinainte de a începe
vaccinarea.
Viorica Calo: - consilier județean Înainte de Triunghiul Bermudelor.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 100%, Bistrița e pe locuri codașe, doamna Calo. Pe locul 1 este
municipiul București urmat de județul Cluj.
Viorica Calo: - consilier județean Nu. Nu. Deci, domnule președinte, datorită faptului că ....
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, doamna Calo, vă furnizez de la prefectură, de la etajul 1, situațiile.
Deci, suntem departe de locul 1.
Viorica Calo: - consilier județean Datorită faptului că a scăzut foarte mult gradul și merge Bistrița spre
foarte bine, revin, din nou cu propunerea să facem măcar comisiile, să se
facă „live”. Dumneavoastră analizați situația, sunt județe în care și plenul deja
se face „live”. Dumneavoastră analizați situația și o să ne dați un răspuns
dacă este posibil sau nu, dar, eu consider că deja ar fi cazul să facem „live”
ședințele. Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, eu sunt „live” de la sediu. Vedeți aici steagurile în spate,
crucea, stema. Guvernul României a prelungit din nou starea de alertă,
doamna Calo. E adevărat că cifrele infectărilor arată cu mult mai bine ca
înainte ...
Viorica Calo: - consilier județean Foarte bine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Numai că plenul consiliului județean, doamna Calo, este suveran. Am
supus votului colegilor consilieri județeni, în urma propunerii dumneavoastră,
de acu aproximativ, vreo 2 luni...
Viorica Calo: - consilier județean Da, corect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și colegii cu majoritate covârșitoare, s-au pronunțat împotrivă, când se
termină starea de alertă, sau mai încolo, supun iar votului.
Acum, pentru buna informare a dumneavoastră și a colegilor
dumneavoastră: București 36,05%, Cluj 33,17%, Sibiu 26,81%, Brașov
25,72%, Timiș 25,13%, Constanța 24,78%, Alba 24,10%, Ilfov 22,63%,
Mureș 21,38%, Prahova 21,06%, Hunedoara 21.03%, Sălaj 20,91%, Dolj
20,85%, Satu Mare 20,64%, Vâlcea 20%, Iași 19,54%, Bihor 18,91%,
Maramureș 18,88%, Tulcea 18,75%, Galați 18,15%, Arad 18,06%, Argeș
17,74%, Dâmbovița 17,64%, Bistrița-Năsăud 17,28%....cu tendințe
importante spre coadă, adică pe locul I de la coadă, doamna Calo. Aceasta
pentru corecta informare.
Viorica Calo: - consilier județean Înseamnă că cei care m-au informat până acuma nu au știut, dar nici
dumneavoastră nu ați fost informat, acuma ați aflat numai.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vedeți că eu am norocul că m-am informat pe loc. Adică știam sigur că
nu suntem pe primul loc.
Viorica Calo: - consilier județean Da. O să fim.
18

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamne ajută! Sunt alături de dumneavoastră. Cu toții cred că trebuie
să susținem acest proces de vaccinare, care să ne poată readuce la
normalitate.
Viorica Calo: - consilier județean Exact. Și propunerea mea, vă rog frumos să o analizați, nu să o votați
acum, să o analizați și la următoarea, pentru că de la 1 iunie există o altă
relaxare. Mă gândesc că ar trebui să ne vedem față în față, că este mult mai
bine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, pe mine mă găsiți zilnic aici, eu vă aștept când vreți
dumneavoastră ...
Viorica Calo: - consilier județean Dar nu pe dumneavoastră vreau să vă văd!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De acord. Colegii noștri au votat ceva, pentru mine votul plenului
consiliului județean este suveran.
Viorica Calo: - consilier județean Aceasta a fost înainte de Bermude, acum urmează după Bermude.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar stați să se încălzească să ne putem lua bermudele că suntem încă cu
blugi. Bun.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc și eu. Dacă dorește altcineva?
Ioan Dedean-Bortăș: - consilier județean Dedean sunt, domnule președinte, vreau să vă întreb și eu ceva.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule Dedean.
Ioan Dedean-Bortăș: - consilier județean Legat de DJ 173 Șieu-Teaca. Am înțeles că procedura de achiziție s-a
finalizat, a fost desemnat câștigător Miss Grup. Vă întreb când estimați că
s-ar începe lucrările?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cei de la Apele Române au solicitat documente suplimentare pentru
acordul de mediu la proiectul depus. Din informațiile mele săptămâna
aceasta, până la final vor fi depuse toate solicitările de completare. Pe urmă
trebuie să primim toate avizele. Colegii noștri de la drumuri vor trata cu
celeritate documentele cu proiectul tehnic avizat, vor fi depuse la arhitectulșef al județului care va emite autorizația de construcție, domnule Dedean și
eu sper ca într-un termen rezonabil, de maxim o lună de aici încolo, adică la
finalul lunii iunie să poată fi eliberată autorizația și dat ordinul de începere a
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lucrărilor, pentru că și noi și toată lumea așteaptă cu nerăbdare începerea
efectivă a lucrărilor pentru acest drum de la Șieu-Posmuș-Pintic-TeacaOcnița-Dealul Măriilor-Milaș.
Ioan Dedean-Bortăș: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Altcineva?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Aș dori să intervin eu, domnule președinte. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier Moldovan.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Din respect pentru regulament nu am mai intervenit peste
dumneavoastră la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Dat fiindcă m-ați făcut ipocrit, aș dori totuși să vedem care dintre noi
este mai ipocrit atunci când face niște afirmații, domnule președinte. O să vă
zic de ce am spus că proiectul de hotărâre este unul care afectează. Din mai
multe motive: primul ar fi în felul următor, pentru că deși s-a analizat foarte
atent bănuiesc de către managementul bibliotecii județene situația, s-a luat
decizia să se taie trei posturi, adică să dăm afară 3 bibliotecari păstrând în
același timp un șofer, pe care știu că o să-mi ziceți dumneavoastră exact ca și
domnul părinte Pintea, că el se ocupă de bibliobus, ceea ce este foarte fals și
greșit, fiindcă de bibliobus se ocupă tot bibliotecarii, care îl conduc și îl duc la
destinațiile pentru care el este în serviciul consiliului județean și al bibliotecii
implicit.
La fel zicea și colegul meu, Tavi Ganea, că pe partea de contabilitate, pe
lângă faptul că avem un contabil șef mai avem și un economist și un referent
de specialitate, ceea ce pentru mine înseamnă cumva o supraîncărcare pe o
parte a organigramei bibliotecii județene și o descărcare pe altă parte. Adică
noi am ales între un bibliotecar și orice alt post să tăiem postul de bibliotecar,
iar dumneavoastră spuneți că nu este afectată sub nicio formă activitatea.
Dumneavoastră vorbiți din punct de vedere al programului de lucru, al
bibliotecii, dar, biblioteca județeană domnule președinte, ar trebui să știți
dacă ați fi frecventat-o mai des, în anii tinereții, că are și rol ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Pui, pui, să nu te deochi!
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Vă rog să nu mă întrerupeți....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Pui, pui, să nu te deochi, frumosule!
20

Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Nu trebuie să mă deocheați, că nu e nicio problemă, nu mă deocheați
așa simplu! Deci, dacă ați fi mers mai des acolo, ați fi văzut că biblioteca
trebuie să aibă și un rol proactiv în ceea ce înseamnă educația timpurie a
societății și a copiilor, a tinerilor și așa mai departe. Deci, ei nu trebuiau să-și
reducă sub nicio formă activitatea pe partea de pandemie pentru că cititul
este o activitate pe care în mod natural o desfășurăm individual, iar
încurajarea acestei activități poate să fie făcută inclusiv pe partea de
pandemie.
Așadar, domnule președinte, ca să concluzionez, atunci când vorbiți de
ipocrizie, vă rog foarte frumos să vă uitați într-o oglindă și să vă scuipați
acolo să nu vă deocheați. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Uitându-mă în oglidă acum, îți văd fața ta, uitându-mă la ipocrizie.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Pe când tu te jucai, uite mamă trec soldații, subsemnatul reprezentând
stânga românească, a luat biblioteca lăsată de dreapta, într-o clădire care era
fără acoperiș și toate cărțile erau acoperite cu nailon și biblioteca nu avea
nicio activitate.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Am înțeles.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Aceștia de stânga au făcut investiții, stimate coleg și au adus biblioteca
la rangul de a fi recunoscută la nivel internațional, adică deschizând filiale ale
bibliotecii și înafara granițelor țării.
Tot datorită managementului superperformant nu performant,
superperformant al domnului manager Pintea împreună cu colegii lui de
acolo, Uniunea Națională a Scriitorilor, foarte mulți oameni de cultură, stimate
domn Florin Moldovan, au ales să situeze Biblioteca Județeană „George
Coșbuc” Bistrița-Năsăud pe cele mai înalte culmi. În plus față de aceasta
acești oameni, având încredere în primul rând în managerii bibliotecii au decis
să-și doneze notarial colecții de carte, de artă. Tot acest consiliu județean,
fără nici cea mai mică contribuție a ta sau a partidului din care faci parte, au
decis să facă o investiție, să creeze Casa Colecțiilor, lucru unic în România,
stimate domn. Așa că, uitându-mă acum la ecran sau la oglindă regăsesc așa
scris mare ipocrizie, populism, tot ce vrei tu și ...
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Așa este, aveți dreptate! Adevărul este, domnule președinte că fără toate
acestea ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ai avut dreptul să vorbești, acum ....
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Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean ... adică fără bibliotecar, domnule președinte, o bibliotecă poate
funcționa. Dumneavoastră aveți maximă dreptate.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte ...
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean ... pentru că doar Dragnea mai făcea ce faceți dumneavoastră, aveți
maximă dreptate, dați afară bibliotecarii și lăsați o clădire foarte frumoasă.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ai grijă, mai respiră, că s-ar putea să te facă să te sufoci! Las-o mai
moale!
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Stați liniștit, nu am probleme de respirație ca și dumneavoastră.
Mulțumesc!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ești tinerel încă și îmbătrânești înainte de vreme.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Tocmai de asta vă și zic. Nu am probleme de respirație. Nu transformați
domnule președinte biblioteca județeană într-o filială teleormăneană.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, încă o dată, analizele punctuale pe care le-a prezentat, domnul
Ganea, de la care compartiment și din care compartiment au decis cei care
sunt responsabili conform legii să facă reduceri de cheltuieli, nu țin nici de
mine, nici de dumneavoastră. Este o responsabilitate legală a
managementului bibliotecii și în momentul când ei vor fi auditați de către
instituțiile statului îndrituite să facă asta, pe audit de performanță, poate că
se va constata că aveți dreptate, ceea ce sunt aproape convins că nu va fi
așa, dar...
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Domnule președinte, aceasta nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu
o organigramă și cu un stat de funcții ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Ganea, nu v-a impus nimeni nimic, v-ați exprimat opinia, ați
votat, domnule Ganea....
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Domnule președinte, numai puțin. Domnule președinte, serviciul contabil
cheltuie 220 de milioane de lei vechi, 22 de mii de lei pe lună pentru
biblioteca județeană. E un serviciu supradimensionat, oricât ați încerca
dumneavoastră să spuneți că nu este așa. Aceasta nu înseamnă că noi
trebuie să fim de acord cu organigrama făcută în varianta aceasta. Și
dumneavoastră puteți să nu fiți de acord.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Ganea, eu nu vă oblig să fiți de acord cu ceva. Am luat act de
ea, nu vă obligă nimeni. Dar, vă întreb în calitate de om de business, de
succes când ați făcut ultima sponsorizare la bibiotecă sau la o instituție
culturală?
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Domnule președinte, eu am angajați 100 de oameni. La 100 de oameni
angajați am un serviciu contabil care consumă aproximativ 7 mii de lei pe
lună, nicidecum 22 de mii de lei.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ultima grijă față de cultură, când ați avut-o, domnule Ganea de la profit?
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Domnule președinte, o să vă trimit o listă cu toate sponsorizările pe care
le-am făcut, de exemplu ultima sponsorizare am făcut-o la Asociația Grigore
Bradea. Cred că o cunoașteți, mă simt mândru de chestia aceasta, da, și voi
continua de fiecare dată să fac sponsorizări mai ales asociațiilor culturale din
Bistrița-Năsăud. Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă felicit, ați făcut un gest foarte frumos sponsorizând o asociație
performantă, Asociația Grigore Bradea. Vă felicit!
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Exact. Se poate și verifica treaba aceasta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar, Doamne ferește, credem în tot ce ne spuneți.
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Exact. Bun. Dar, cu toate acestea, serviciul contabil să știți că este
supradimensionat la bibliotecă și nu se justifică costuri de 22 de mii de lei pe
lună, contabilitate la biblioteca județeană.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu nu sunt specialist în audit și nu pot să mă pronunț și nici să vă
contrazic și nici să vă dau dreptate. Am luat act de ce ați spus...
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Am încercat să vă conving...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De data aceasta nu ați reușit, că am votat invers decât dumneavoastră.
Octavian-Mihai Ganea: - consilier județean Ok.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean De așteptat, de altfel. Mulțumim.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Aprinde becul că nu te văd bine în oglindă.
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Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Da, domnule președinte, o să țin cont de solicitarea dumneavoastră, dar
mai bine facem economie, tocmai ca să nu mai fie nevoie domnule
președinte, să dați oameni afară. Mulțumesc!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă doresc o zi bună, stimați colegi!
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Asemenea, domnule președinte! Și la mulți ani pentru mâine, că este
ziua copilului și văd că vă întoarceți încet, încet! Sănătate!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și mie îmi vine să râd de glumă!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1538)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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