ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/20920 din 15.09.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 31 august 2021 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.247 din 24.08.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 31 august 2021, 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, domnul Filipoiu AugustinFlorinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul
Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea
Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan FlorinCristian, 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.
Lipsesc de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan și domnul
consilier județean Lăcătuș Emil.
*
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 Teofil-

Iulian - director executiv, domnul Borgovan Paul Ioan - șef serviciu, doamna
Ceuca Adriana-Gabriela - șef birou, doamna Hasnăș Veronica - șef serviciu,
doamna Stan Cristina-Gabriela - consilier superior, doamna Hoha Cecilia-Alisa
- consilier juridic principal, domnul Spân George Marian - consilier principal,
domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal și doamna Neamțiu
Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte. La ședință participă, on-line, în
calitate de invitat, domnul Pugna Alexandru - manager, Centrul Județean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
*
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(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, dragi colegi! Bun venit la ședința ordinară a consiliului
județean din luna august 2021. Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

.....
Camelia Tabără: - vicepreședinte Domnul Pintea Vasile-Lucian?
Pintea Vasile-Lucian: - consilier județean Buna ziua. Prezent. Eu sunt plecat din țară și semnalul de aici nu e
foarte fluent. O să încerc să votez și în platformă, dar dacă nu se
înregistrează votul, vreau să se consemneze că votul meu este „pentru” la
toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc. Rog secretariatul să consemneze.
.....
Camelia Tabără: - vicepreședinte Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 29, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi.
1.
Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.07.2021
2.
Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.08.2021
3.
Proiect de hotărâre nr.VIII/19256 din 23.08.2021 privind
aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului - teren și
construcții, situat în municipiul Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9,
înscris în Cartea funciară nr.84221 Bistrița, proprietate publică a
județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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4.
Proiect de hotărâre nr.VIII/19359 din 24.08.2021 privind
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de
management în vederea ocupării funcției de manager la Centrul
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5.
Proiect de hotărâre nr.VIII/19333 din 24.08.2021 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.44/2021 privind declanșarea procedurii 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

6.
Proiect de hotărâre nr.VIII/19344 din 24.08.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.63/2021 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

7.
Proiect de hotărâre nr.X/19329 din 24.08.2021 privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de
Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea
condițiilor în vederea construirii obiectivului de investiții ”Complex
Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul
Bistrița”

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

8.
Proiect de hotărâre nr.VIII/19271 din 23.08.2021 privind
avizarea constituirii comisiilor de concurs și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor la concursurile de ocupare a funcțiilor
specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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9.
Proiect de hotărâre nr.X/19249 din 23.08.2021 privind
aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud a unor servicii de consultanță și asistență juridică

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

10. Diverse

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Vă rog să votați ordinea de zi.

Cu 29 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 1.
Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.07.2021

a

Vă rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.08.2021
Vă rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/19256 din 23.08.2021 privind
aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului - teren și
construcții, situat în municipiul Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9,
înscris în Cartea funciară nr.84221 Bistrița, proprietate publică a
județului Bistrița-Năsăud
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

*
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Camelia Tabără: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/19359 din 24.08.2021 privind
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de
management în vederea ocupării funcției de manager la Centrul
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Avem punctul 4.1, vot secret. Art.1 aprobarea rezultatului final al
concursului de proiecte de management organizat în vederea ocupării funcției
de manager la Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, aprobarea
proiectului de management și a duratei încheierii contractului de
management pe o perioadă de 5 ani.
Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, Art.1 a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre în ansamblu, în integralitatea lui, vă rog să votați.

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

Îl felicităm pe domnul Pugna și îi urăm mult succes.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/19333 din 24.08.2021 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.44/2021 privind declanșarea procedurii 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 de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - 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.
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/19344 din 24.08.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.63/2021 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate
5

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 de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Mici comentarii, dacă se poate, doamna președinte de ședință.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, imediat după ce se încheie votul, domnule Coman.
Moldovan Florin-Cristian: -consilier județean Intervențiile în ședință, doamna președinte de ședință se fac înainte de
vot, nu după.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Nu contează că și după pot.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Nici o problemă că vă ascultăm domnule consilier.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Rus Marin-Vasile.)

Da, domnule consilier Coman.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Din ce vedem, ultimele lucrări din județ, v-aș ruga în calitate de
executiv să aveți grijă, dumneavoastră, amândoi vicepreședinții, mai ales, la
lucrările care se fac în județ. Din nou vă atrag atenția. Am fost în săptămânile
acestea de vacanță pe la Colibița și acolo sunt lucrări care sunt cu semnul
întrebării. Pe câțiva metri, pe câteva sute de metri să zicem, le vedem noi
care nu suntem specialiști, deci trebuie să le urmăriți pentru că pe un drum
nou făcut se vede alunecare de sub el. Vă dați seama că va fi un dezastru pe
viitor. De exemplu, doamna vicepreședinte, înainte de restaurantul
Fisherman’s, la curba aceea periculoasă ... chiar înainte cu vreo 200 de metri,
se vede alunecarea de teren, exact după ce s-au făcut lucrările. Deci, să se
utilizeze specialiștii și când se face o lucrare să se facă de calitate să nu o
refacem de 3, 4, 5 ori. Vă mulțumesc!
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru observație. Vom transmite celor
care monitorizează efectiv această investiție.
*
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Camelia Tabără: - vicepreședinte 7. Proiect de hotărâre nr.X/19329 din 24.08.2021 privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de
Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea
condițiilor în vederea construirii obiectivului de investiții ”Complex
Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul
Bistrița”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/19271 din 23.08.2021 privind
avizarea constituirii comisiilor de concurs și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor la concursurile de ocupare a funcțiilor
specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Avem vot pe câteva secțiuni, după cum e structurat și concursul.
Punctul 8.1 vot secret, vă rog să votați. Art.1 - Se avizează constituirea
comisiei de concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, de
director medical, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa și
constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul
concursului.

Cu 29 de voturi „pentru”, art.1 a fost aprobat.

Punctul 8.2 vot secret, vă rog să votați. Art.2 - Se avizează constituirea
comisiei de concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, de
director financiar-contabil, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa și
constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul
concursului.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.2 a fost aprobat.

Punctul 8.3 vot secret, vă rog să votați și aici. Art.3 - Se avizează
constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției specifice
comitetului director, de director de îngrijiri, din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa și constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu
privire la rezultatul concursului.

Cu 29 de voturi „pentru”, art.3 a fost aprobat.
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Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblul lui, vă
rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 9. Proiect de hotărâre nr.X/19249 din 23.08.2021 privind
aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud a unor servicii de consultanță și asistență juridică
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Discuții, comentarii? Vă rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 10. Diverse.
Dacă vreunul dintre colegi mai are vreo dorință sau o doleanță?
Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean Da, doamna vicepreședinte, Dedean sunt.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.
Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean Pe DJ 154, în localitatea Monor, chiar în centru unde e fântâna
arteziană, acolo ar fi nevoie de un sens giratoriu pentru că spațiu este foarte
mult și cei care vin și merg înspre Gledin, dinspre Șieuț nu se prea asigură.
Deci am fost acolo și s-a întâmplat ceva, au fost foarte multe cazuri și
vizibilitate înspre Reghin nu este. Vă rog, serviciul de drumuri, să fie trimiși
până acolo să se constate la fața locului.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumim, transmitem.
Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean Încă ceva, dacă s-a transmis ordin de începere pentru lucrarea de la
Șieu-Teaca? Licitația a fost câștigată de anul trecut de MIS Grup. Am
intervenit în luna mai și mi s-a spus că în 30 de zile se vor începe lucrările și
mi se pare că nici în momentul de față nu sunt începute.
Camelia Tabără: - vicepreședinte O să înregistreze secretariatul și în câteva zile o să primiți răspuns
domnule consilier.
Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean Vă mulțumesc.
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Deci, care este exact faza, pentru că acolo este Biroul de achiziții,
contracte și ei trebuie să vă răspundă.
Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean Bine. Mulțumesc mult.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc și eu. Dacă nu sunt alte intervenții, mulțumim de participare
și de prezență. Să aveți o zi bună în continuare. Doamne ajută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1424)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.09.2021

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