ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.I/8266 din 14.04.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 31 martie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 31 martie 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.58 din 25.03.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 31 martie 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.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 28 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Bertel Dorel, 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 Augustin-Florinel, domnul Forai MihaelSimion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea AngeloAurelian, 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 RomulusVirgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe și doamna Ulecan
Maria.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Zăgrean Ioan. De
asemenea, este absent domnul Décsei Atilla-Lehel, ca urmare a demisiei 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: domnul Cioarbă TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, domnul
Dragotă Ciprian Nicușor - consilier principal, domnul Spân George-Marian consilier principal, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic principal,
doamna Neagoș Nicoleta - consilier juridic debutant, doamna Neamțiu OanaAncuța - consilier cabinet președinte. La ședință participă în calitate de
invitați: domnul Țărmure Gavrilă - manager al Centrului Judeţean pentru
Cultură Bistriţa-Năsăud,
domnul Pintea Ioan - manager al Bibliotecii
Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și doamna Petrar Nicoleta consilier juridic în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența.
00

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 28 plus
președintele, 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 25.02.2021
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 10.03.2021
3. Proiect de hotărâre nr.VIII/5764 din 17.03.2021 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
domnului Décsei Atilla-Lehel
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/6294 din 23.03.2021 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/5844 din 18.03.2021 pentru
modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.107/2020 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului
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de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu
modificările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.IX/5892 din 18.03.2021 privind
constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor din așezările informale de pe raza județului
Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/5907 din 18.03.2021 privind
aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud și a Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.X/5624 din 16.03.2021 privind
aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreşedinte al Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.IX/5849 din 18.03.2021 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BistrițaNăsăud asupra imobilului - teren și construcții, situat în orașul
Năsăud, str.Vasile Nașcu nr.47, înscris în Cartea funciară
nr.30842 Năsăud, proprietate publică a județului BistrițaNăsăud
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/5974 din 19.03.2021 pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
repartizarea
și
închirierea locuințelor de serviciu aflate în domeniul public
al județului Bistrița-Năsăud, construite de Agenția
Națională pentru Locuințe
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/6249 din 23.03.2021 privind
stabilirea cuantumului și a numărului burselor aferente anului
școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar
special de stat
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/6444 din 24.03.2021 privind
aprobarea alipirii imobilelor - terenuri, situate în Municipiul
Bistrița, localitatea componentă Viișoara, Calea Dejului, nr.27,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.IX/5959 din 18.03.2021 privind
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze
pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului de
concesiune nr.1277/2018
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.6025 din 19.03.2021 privind aprobarea
unor măsuri în vederea digitalizării traseelor turistice montane
din județul Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Florin-Cristian Moldovan - consilier județean

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/6539 din 25.03.2021 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”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/6759 din 26.03.2021 privind
desemnarea reprezentantului asiguraților din județul BistriţaNăsăud în Adunarea reprezentanţilor Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Diverse.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi?
Nu sunt intervenții, supunem votului dumneavoastră aprobarea ordinii
de zi. Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi.
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.02.2021
Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții, vă rog să votați.

a

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

Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 10.03.2021
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/5764 din 17.03.2021 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Décsei Atilla-Lehel
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

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

Vă mulțumesc.
Mandatul de consilier județean al domnului Décsei Atilla-Lehel a încetat.
Îi dorim succes în noua poziție de subprefect al județului Bistrița-Năsăud.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/6294 din 23.03.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt, supun votului
dumneavoastră secret Art.I alin.(2): Modificarea Art.1 pct.4 din Hotărârea

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a
membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, după cum urmează:
„4. Domnul Décsei Atilla-Lehel - subprefect al județului Bistrița-Năsăud”
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Cu 29 de voturi „pentru”, art.I alin.(2) a fost adoptat.

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

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/5844 din 18.03.2021 pentru
modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.107/2020
privind
aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi?
Viorica Calo: - consilier județean Da, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna Calo, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Proiectul de hotărâre cu organigrama de la consiliul județean a fost
supus votării și consultării în comisia de administrație și comisia juridică. În
cadrul comisiei de administrație am pus câteva întrebări staff-ului
dumneavoastră. În comisia de administrație mi s-a răspuns într-un fel, iar în
comisia juridică mi s-a răspuns în alt fel. În comisia de administrație mi s-a
spus că nu se va mări salariul… se va schimba doar funcția din principal în
superior. În comisia juridică și de fonduri europene mi s-a răspuns că salariul
va crește de la 4800 lei la 5000 lei, adică cu 1600 lei aproximativ.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Adică cu 200 lei. De la 4800 lei, la 5000 lei sunt 200 lei, doamna
consilier.
Viorica Calo: - consilier județean Nu, nu…nu sunt cu matematica, dar nici proastă nu sunt.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna consilier, dumneavoastră ați spus de la 4800 lei la 5000 lei.
Viorica Calo: - consilier județean Domnul de la resurse mi-a spus că de la 4800 lei, 5000 lei… nu știa nici
el sigur, se va urca cu 1600 lei în plus. Acum, mă întreb și eu, nu știe stânga
ce face dreapta. În perioadă de pandemie, în perioadă de criză, nu știu, dacă,
este nevoie de o mărire de salariu, indiferent cât de greu și cât de multă
muncă este, chiar dacă, cred că nu este foarte, foarte greu, nu zic că este
ușor…
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am rugămintea să vă încadrați în cele 3 minute, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Datorită faptului că mi s-a spus una într-o comisie și mi s-a spus altceva
în cealaltă comisie, eu am să mă abțin la acest proiect. Nu este momentul să
creștem salariile acum.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles, doamna Calo.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean O mică intervenție, se poate, domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Imediat, domnule consilier.
Vreau să fac doar precizările de rigoare.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați. Este evident că salariul
unui consilier principal și salariul unui consilier superior este diferit, în mod
serios, pentru că sunt funcții cu pregătire și vechime diferite. De cuantumul
sumelor nu știu să vă spun pentru că nu sunt specialist în domeniu, dar aici e
vorba de schimbarea funcțiilor, nu de creștere de salariu.
Samuel- Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, bănuiesc că și dumneavoastră știți de salariile care
sunt la RAAL și LEONI. Un inginer cu vechime de 20 ani are salariu minim net
de 3500 lei. Un profesor de gradul I, după 15 ani de învățământ, are 3500 lei.
Să știți că societatea face o presiune foarte mare împotriva acestor măriri.
Știți bine lucrul acesta. În primării, în consiliul județean, în aparatul de stat, în
general, salariile sunt mai mari cu cel puțin 30%. Plus, angajați foarte mulți.
Uitați-vă la Oradea. Consiliul Județean Bihor funcționează foarte bine cu 84
de oameni. Noi avem acum vreo 147 de oameni, spunea un coleg care s-a
uitat pe ultima organigramă. Clar că vom vota „abținere” la acest proiect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine, domnule Coman. Declarațile politice erau mai bine la diverse.
Informațiile pe care le-ați dat sunt toate eronate. La al treilea mandat de
consilier județean ar fi trebuit, să știți câți angajați are consiliul județean, nici
într-un caz 147 și nici într-un caz la Oradea sunt 84. Dar, nu asta este
important. Faceți parte dintr-un partid care se află la guvernare și, dacă
sunteți nemulțumit de salariile din sistemul public, inițiați o scădere a
acestora. Partidul meu, când a fost la guvernare, a crescut salariile în
sistemul public, pe dumneavoastră nu vă oprește nimeni să le scădeți. Așa
că, declarațiile politice, la diverse.
Doamna Calo, ați avut o dată cuvântul, nu-l mai aveți. Doamna Calo, la
aceste ședințe de consiliu este o anumită disciplină. Nu se poate interveni a
două oară pe un proiect de hotărâre, decât o singură dată. Vă rog, să citiți
regulamentul.
Am deschis procedura de vot. Vă rog să votați.
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Cu 19 voturi „pentru” și 10 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
(S-au abținut de la vot: doamna consilier județean Calo Viorica, domnul
consilier județean Cârlig Cristian-Costel, domnul consilier județean Coman
Samuel-Leon, domnul consilier județean Dedean-Bortăș Ioan, domnul
consilier județean Marica Marius-Macedon, domnul consilier județean
Moldovan Florin-Cristian, domnul consilier județean Rus Dorin-Octavian,
domnul consilier județean Rus Marin-Vasile, domnul consilier județean Sbîrciu
Călin și domnul consilier județean Scuturici Gheorghe.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/5892 din 18.03.2021 privind
constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din
așezările informale de pe raza județului Bistrița-Năsăud și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
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?
Viorica Calo: - consilier județean Îmi dați voie, domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc. La cele două comisii și, mă repet și în fața dumneavoastră,
pentru că sunteți președintele consiliului județean, și este un proiect foarte
bun și foarte amplu, deci, atâta timp cât se monitorizează și se urmărește
anual, toată situația care se întâmplă urmare a acestui proiect, noi, ca și
consilieri județeni care aprobăm, și vom da aprobare pentru acest proiect,
vrem să fim informați și noi ce se întâmplă, în fiecare an. Să fim și noi
informați.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, doamna consilier.
Alte intervenții? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră secret art.1:

Constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din așezările informale
de pe raza județului Bistrița-Năsăud, în următoarea componență:
P reședinte:
1. Doamna Farcaș-R otariu Cristina-Annam aria - Arhitect șef al
județului Bistrița-Năsăud - Consiliul Județean Bistrița Năsăud;
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M em bri:
2. Doamna Tănase I ordana - inspector superior în cadrul
Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, GIS, Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului, mediu, transport - Consiliul Județean Bistrița Năsăud;
3. Domnul Dănilă Silviu Leon - consilier superior în cadrul
Compartimentului fonduri europene, dezvoltare, Serviciul fonduri europene,
dezvoltare, promovare - Consiliul Județean Bistrița Năsăud;
4. Doamna Fetti Daciana-Cristina - expert superior în cadrul
Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare Economică și Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate - Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud;
5. Domnul dr. Suciu I oan - medic primar igienă - Direcția de
Sănătate Publică a Județului Bistrița-Năsăud;
6. Doamna dr. P etri Doina Georgeta - medic primar igienă - Direcția
de Sănătate Publică a Județului Bistrița-Năsăud;
7. Doamna Nușfelean Daciana M aria - consilier superior în cadrul
Serviciului Management de Caz pentru Adulți și Monitorizare Servicii Sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud;
8. Domnul Lacătuș Em il - președinte - Partida Romilor „Pro-Europa”,
Sucursala Județeană Bistrița-Năsăud;
9. Domnul Codrea Vasile - reprezentant al Comunei Budești;
10. Domnul M ichi Alin - reprezentant al Comunei Budești;
11. Domnul Cicsa Stelian Octavian - reprezentant al Comunei Ilva
Mare;
12. Domnul Varga Teofil - reprezentant al Comunei Ilva Mare;
13. Domnul Urs M arius-Vasile - reprezentant al Comunei Josenii
Bârgăului;
14. Domnul Ciot I oan - reprezentant al Comunei Josenii Bârgăului;
15. Domnul Urs Nicolae - reprezentant al Comunei Josenii Bârgăului;
16. Doamna Bujor Alex andra Lucia - reprezentant al Comunei
Lechința;
17. Doamna Lăcătuș Elena - reprezentant al Comunei Lechința;
18. Doamna Szek ely Elisabeta - reprezentant al Comunei Nimigea;
19. Doamna Ernest I onela-Victoria - reprezentant al Comunei
Nimigea;
20. Domnul Papp Szabolcs-László - reprezentant al Comunei Șieu;
21. Domnul Tiniș Petrică-Andrei - reprezentant al Comunei Șieu;
Secretarul Com isiei:
Doamna Sălăgean Ana-M aria-Diana - consilier principal,
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS, Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului, mediu, transport din cadrul Consiliului Județean
Bistrița Năsăud.
Vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și, la colegii mei din aparat, sper să nu se mai întâmple niciodată ca
unul să meargă nepregătit la ședințele de comisii. Doamna secretar general
sunt în subordinea dumneavoastră.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, care
se află la poziția nr.6 pe ordinea de zi. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.IX/5907 din 18.03.2021 privind
aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Supun votului
dumneavoastră secret art.1: Componența nominală a Comisiei Tehnice de

Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și
consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului-șef al
județului Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
A. Coordonator şi preşedinte al Com isiei Tehnice de Am enajare a
Teritoriului și Urbanism :
Doamna Tabără Cam elia - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
B. Î nlocuitor al preşedintelui Com isiei Tehnice de Am enajare a
Teritoriului și Urbanism :
Domnul Kecsk és-Sim ionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
C. M em brii titulari ai Com isiei Tehnice de Am enajare a Teritoriului și
Urbanism :
1. Doamna Borș Alex andrina-Crina - Secretar general al județului Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
2. Doamna Farcaș-R otariu Cristina-Annam aria Arhitect șef Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
3. Domnul M izgan Adrian-Dan - Arhitect - reprezentant Filiala Teritorială
Transilvania a Ordinului Arhitecților din România;
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4. Domnul Săplăcan R adu - Arhitect, atestat RUR - reprezentant
Registrul Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest;
5. Doamna Tam aș M arcela - Arhitect, atestat RUR - reprezentant
Registrul Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest;
6. Doamna M arga Florina-Codruţa - Consilier principal - Serviciul
administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
7. Domnul Gavrilaș George-Alex andru - Manager - reprezentant
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud;
8. Domnul Bodiu Adrian - Șef secție - reprezentant Compania Naţională
de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8 Bistrița;
9. Domnul P ătraşcu Ovidiu-Dan - inginer - reprezentant Distribuţie
Energie Electrică România, Sucursala Bistriţa;
10. Domnul Hășm ășan Teodor – Director - reprezentant Administraţia
Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală Someş-Tisa, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud;
11. Domnul Vlad Grigore - Adjunct şef SDN - reprezentant Compania
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti, Direcţia
Regională Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale Bistriţa;
12. Doamna Petri Doina-Georgeta - Medic primar igienă - reprezentant
Direcția de Sănătate Publică a Județului Bisitrița-Năsăud;
13. Domnul M ihalca Alex andru - Șef Serviciu Cadastru - reprezentant
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud;
14. Doamna Gal M ariana - Consilier superior - reprezentant Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
15. Domnul Tanasie Gorea - Director tehnic - reprezentant S.C. Aquabis
S.A.;
16. Domnul Dodea I rim ia-I oan - Coordonator acces rețea gaz reprezentant DELGAZ GRID S.A.;
17. Domnul Vasile Hangan - Specialist soluţii tehnice - reprezentant
Telekom Romania Communications S.A., Departamentul Centru Operaţiuni
Cluj-Alba-Bistriţa-Năsăud;
18. Domnul M urariu Viorel - Șef birou Drumuri Naționale și Europene reprezentant al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud;
19. Domnul Florea Vitalie - Adjunct Șef Inspecția de Prevenire reprezentant Inspectoratul pentru situații de urgență ,,Bistrița” al județului
Bistriţa-Năsăud;
20. Domnul Ursa Dan - Inginer - reprezentant Regia Națională a Pădurilor
- Romsilva - Direcția Silvică Bistrița-Năsăud;
21. Domnul Sălăgean Valerian - Expert superior - reprezentant Agenția
Națională pentru Resurse Minerale;
22. Doamna Târnovan Cam elia - Consilier superior - reprezentant
Direcția pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
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23. Doamna Rusu Anam aria-Cristina - Consilier superior - reprezentant
Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud;
24. Doamna R oșu Sim ona-Alina - Consilier superior - reprezentant
Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud.
D. Î nlocuitori ai m em brilor titulari ai Com isiei Tehnice de Am enajare
a Teritoriului și Urbanism :
1. Doamna Butta Elena - Director executiv - Direcția administrație locală
- Consiliul Județean Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Borș AlexandrinaCrina);
2. Doamna Sălagean Ana-M aria Diana - Consilier principal - Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Mediu, Transport - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Farcaș-Rotariu Cristina-Annamaria);
3. Domnul Tărău M arius - Arhitect - reprezentant Filiala Teritorială
Transilvania a Ordinului Arhitecților din România (înlocuieşte pe domnul
Mizgan Adrian);
4. Domnul Suciu Adrian - Arhitect, atestat RUR - reprezentant Registrul
Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest (înlocuieşte pe domnul Săplăcan Radu);
5. Domnul Tam aș Ștefan - Arhitect, atestat RUR - reprezentant Registrul
Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest (înlocuieşte pe doamna Tamaș Marcela);
6. Doamna Strugari Anam aria-Georgeta - Consilier asistent - Serviciul
administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
(înlocuieşte pe doamna Marga Florina-Codruţa);
7. Domnul Zăgreanu R adu-I ustinian - Cercetător științific reprezentant Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe domnul
Gavrilaș George-Alexandru);
8. Domnul Benția I acob - Șef Secție Adjunct - reprezentant Compania
Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8 Bistrița (înlocuieşte
pe domnul Bodiu Adrian);
9. Domnul P op Dan - Şef serviciu - reprezentant Distribuţie Energie
Electrică România, Sucursala Bistriţa (înlocuieşte pe domnul Pătraşcu OvidiuDan);
10. Domnul Sărm ășan M ihai - Inginer şef - reprezentant Administraţia
Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală Someş-Tisa, Sistemului de
Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Hășmășan
Teodor);
11. Domnul Ficior Constantin - Responsabil UZD - reprezentant
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti,
Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale Bistriţa
(înlocuieşte pe domnul Vlad Grigore);
12. Domnul Suciu I oan - Medic primar igienă - reprezentant Direcția de
Sănătate Publică a Județului Bisitrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Petri
Doina-Georgeta);
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13. Doamna R us M arinela-Aurelia - Consilier cadastru - reprezentant
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe
domnul Mihalca Alexandru);
14. Doamna Vrășm aş Cornelia - Consilier superior - reprezentant
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Gal
Mariana);
15. Domnul Costin Cristian - Șef birou tehnic - reprezentant S.C.
Aquabis S.A. (înlocuieşte pe domnul Tanasie Gorea);
16. Domnul Agrişan Adrian - Manager racordare gaz - reprezentant
DELGAZ GRID S.A. (înlocuieşte pe domnul Dodea Irimia-Ioan);
17. Domnul Bodnar I oan - Supervizor - reprezentant Telekom Romania
Communications S.A., Departamentul Centru Operaţiuni Cluj-Alba-BistriţaNăsăud (înlocuieşte pe domnul Hangan Vasile);
18. Domnul Buta Ciprian - Șef Serviciu Rutier - reprezentant
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul
Murariu Viorel);
19. Doamna P op Erzsébet - Ofițer Specialist I Avizare Autorizare reprezentant Inspectoratul pentru situații de urgență ,,Bistrița” al județului
Bistriţa-Năsăud (înlocuiește pe domnul Florea Vitalie);
20. Doamna Bartha Adriana - Inginer - reprezentant Regia Națională a
Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe domnul
Ursa Dan);
21. Domnul Uiuiu Alex andru - Director executiv - reprezentant Direcția
pentru Cultură Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Târnovan Camelia);
22. Domnul Vereș Paul Gabriel - Consilier superior - reprezentant
Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Rusu
Anamaria Cristina);
23. Domnul Puțura Cristian-M arian - Consilier superior - reprezentant
Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna
Roșu Simona-Alina).
E. Secretariatul Com isiei Tehnice de Am enajare a Teritoriului și
Urbanism :
Doamna Tănase I ordana - Inspector superior - Serviciul Urbanism,
Amenajarea Teritorului, Mediu, Transport - Compartimentul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, GIS - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Am deschis procedura de vot. Vă rog să votați.

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

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

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.X/5624 din 16.03.2021 privind
aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean BistrițaNăsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1: Aprobarea rezultatului

evaluării anuale a domnului GAVRILAȘ GEORGE-ALEXANDRU în calitate de
manager al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, care a obținut nota finală de
9,78, stabilită de Comisia de evaluare.
Cu 29 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră secret art.2: Aprobarea rezultatului
evaluării anuale a domnului PINTEA IOAN în calitate de manager al Bibliotecii
Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud, care a obținut nota finală de
9,69, stabilită de Comisia de evaluare.
Cu 29 de voturi „pentru”, art.2 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră secret art.3: Aprobarea rezultatului
evaluării anuale a domnului ȚĂRMURE GAVRILĂ în calitate de manager al
Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, care a obținut nota finală
de 9,18, stabilită de Comisia de evaluare.
Cu 29 de voturi „pentru”, art.3 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Am
deschis procedura de vot. Vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.IX/5849 din 18.03.2021 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra
imobilului - teren și construcții, situat în orașul Năsăud, str.Vasile
Nașcu nr.47, înscris în Cartea funciară nr.30842 Năsăud, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia economică - 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. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/5974 din 19.03.2021 pentru
aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea
locuințelor de serviciu aflate în domeniul public al județului BistrițaNăsăud, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Supun votului
dumneavoastră secret art.2:Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean

Bistrița-Năsăud ca membri ai Comisiei de repartizare a locuințelor de serviciu,
după cum urmează:
1. Doamna TABĂRĂ CAMELIA
- Vicepreședinte;
2. Domnul FILIPOIU AUGUSTIN-FLORINEL - Consilier județean;
3. Domnul SBÎRCIU CĂLIN
- Consilier județean.
Poziția 10.1 pe ordinea de zi, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, art.2 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră secret art.3:Desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud ca membri ai Comisiei pentru
soluționarea contestațiilor, după cum urmează:
1. Domnul KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN - Vicepreședinte;
2. Doamna ULECAN MARIA
- Consilier județean;
- Consilier județean.
3. Domnul CÂRLIG CRISTIAN-COSTEL
Poziția 10.2 pe ordinea de zi. Vă rog să votați.

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

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

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/6249 din 23.03.2021 privind
stabilirea cuantumului și a numărului burselor aferente anului
școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar
special de stat
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
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Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/6444 din 24.03.2021 privind
aprobarea alipirii imobilelor - terenuri, situate în Municipiul Bistrița,
localitatea componentă Viișoara, Calea Dejului, nr.27, 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
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați.

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 Lupșan Nicolae-Grigore.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.IX/5959 din 18.03.2021 privind
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea,
prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să
votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 14. Proiect de hotărâre nr.6025 din 19.03.2021 privind
aprobarea unor măsuri în vederea digitalizării traseelor turistice
montane din județul Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
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Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Da, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier județean Moldovan.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Am făcut prezentarea proiectului de hotărâre Comisiei economice și
Comisiei de sănătate, motiv pentru care, dacă există vreo nelămurire asupra
acestui proiect, și dacă se poate, tot pe procedură, să vă răspund, cu mare
drag, ca să nu mai pierdem timp, prezentându-l încă o dată. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Intervenții? Nu sunt. Se pare că prezentarea dumneavoastră a fost
foarte clară, domnule consilier.
Deschidem procedura de vot. Supun votului dumneavoastră secret
art.2: Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea măsurilor privind

digitalizarea traseelor turistice montane din județul Bistrița-Năsăud, în
următoarea componență:
Membri:
1. Domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreședinte al
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
2. Domnul Moldovan Florin-Cristian - consilier județean;
3. Domnul Baciu Mircea - șef serviciu, Serviciul salvamont;
4. Doamna Ivan Anamaria Mihaela - consilier cabinet președinte,
Compartimentul cabinet președinte;
5. Domnul Miron Dan-Horațiu - salvator montan, Serviciul salvamont;
6. Domnul Cerceja Răzvan - director executiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Turism în Bistrița-Năsăud”;
Secretariat comisie:
7. Doamna Stan Gabriela-Cristina - consilier superior, Serviciul fonduri
europene, dezvoltare, promovare;
8. Doamna Neamțiu Oana Ancuța - consilier cabinet președinte,
Compartimentul cabinet președinte.
Cu 29 de voturi „pentru”, art.2 a fost adoptat.

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

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/6539 din 25.03.2021 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

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, stimați colegi?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Da, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Stimați colegi, am fost informați în comisii, de problemele care există la
anumite porțiuni de drum și, e foarte clar că, componenta aceasta de drumuri
din cadrul consiliului județean are nevoie de specialiști în plus. Deci, ce s-a
întâmplat acum câțiva ani, când s-au făcut niște studii, bănuiesc, mult
superficiale, a dus la o suplimentare, nu știu…, nu consistentă, dar o
suplimentare a fondurilor pentru aceste trasee, ceea ce ne arată că există
probleme la specialiștii pe care îi avem în consiliul județean.
Domnule președinte, cred că trebuie să căutați, în plus, aici, chiar
trebuie să găsim oameni potriviți ca să nu ne trezim cu porțiuni de drum care
se asfaltează și după 2 ani de zile încep să fie probleme. Și vă dau încă un
exemplu, din păcate, că nu le caut, dar umblând prin județ, vedem. Cum
mergi spre Budacul de Jos, deja, încep problemele, domnule președinte!
Chiar la ieșirea din Bistrița. Ceea ce, nu știu dacă, acum, în secolul XXI, mai
este scuzabil!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Unde mai exact, domnule Coman?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Exact la ieșirea din Bistrița, unde este panoul cu ieșirea din Bistrița.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Coman, porțiunea de care vorbiți este o porțiune cu mari
probleme care s-au ivit acum vreo 2, 3 ani, cu alunecări de teren și care va fi
bugetată pentru anul în curs, porțiunea de drum județean, și am văzut că și
Primăria municipiului Bistrița, prin domnul primar Ioan Turc, au primit și ei de
la guvern, o sumă, ca să intervină pe partea de drum care este pe cadastralul
municipiului Bistrița. Lucrările care s-au făcut la acele drumuri se termină la
ieșirea din satul Jelna. Domnule Coman, deci, acolo, nu a fost nicio
intervenție, e o zonă cu probleme, care trebuie tratată special, cu lucrări de
stabilizare a terenului, și, odată cu aprobarea bugetului, dacă vă uitați la lista
de investiții, domnule consilier Coman, pe bugetul publicat luni, regăseați
acea investiție, pe tronsonul la care ați făcut referire. Rugămintea mea e să
nu mai dezinformați populația. E o rugăminte simplă la dumneavoastră.
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Samuel-Leon Coman: - consilier județean Nu ați fost atent, domnule președinte. La ieșirea din Bistrița spre zona
unde mergem la săniuș…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte My mistake. Aveți dreptate, eu, nedându-mă cu sania, că sunt mai
bătrân, am confundat dealul Budacului cu dealul Jelnei. O să mergem să
vedem despre ce e vorba, și acolo au fost foarte mari probleme, și s-a
intervenit în mod special, numai că, din păcate, cu stihiile naturii și terenul
instabil de la noi din județ e greu de lucrat. Dacă mai aveți altceva de
completat?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean E nevoie de specialiști ca să le facă cum trebuie de la început.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Așa este, domnule Coman, peste tot e nevoie de specialiști. Aveți
perfectă dreptate.
Altcineva, dacă vrea să intervină?
Dacă nu sunt alte intervenții, vă rog să votați. Am deschis procedura de
vot, stimați colegi.

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.)

Aștept și eu o informare, în scris, despre ce s-a întâmplat pe investiția
recepționată anul trecut, între Bistrița și Budacul de Jos.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/6759 din 26.03.2021 privind
desemnarea reprezentantului asiguraților din județul BistriţaNăsăud în Adunarea reprezentanţilor Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate
Cu următoarea modificare: în cuprinsul art.1 din proiectul de hotărâre,
domnul consilier județean Filipoiu Augustin-Florinel se înlocuiește cu domnul
consilier județean Bertel Dorel.
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil asupra
proiectului de hotărâre în forma modificată de inițiator
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Viorica Calo: - consilier județean Da, domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cum să nu, doamna consilier, vă rog. Încântat să fiu contemporan cu
dumneavoastră, doamna consilier.
Viorica Calo: - consilier județean Contemporan cu mine nu puteți fi, sunteți mult mai tânăr ca mine.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu e adevărat, dumneavoastră sunteți mai tânără.
Viorica Calo: - consilier județean Adică mă simt mai tânără.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, sunteți ca spirit, mai tânără ca mine, doamna consilier.
Viorica Calo: - consilier județean La comisia de administrație, în urma sesizării mele, s-a ajuns la
concluzia că într-adevăr am avut dreptate. M-am informat, am citit legea
nr.161 și am sunat și la Ministerul Justiției și, mi s-a confirmat că într-adevăr
nu sunt compatibile cele două funcții, cea din cadrul consiliului de
administrație de la spital cu cea din Adunarea reprezentanţilor Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate. Nu am nimic împotrivă, să nu mă
înțelegeți greșit, cu domnul Bertel, cu persoana ca atare, dar voiam să vă
întreb, pe dumneavoastră, ca președinte de consiliu județean, dacă nu era
mai normal, mai firesc și mai natural, să vă consultați cu toate partidele și, să
nu puneți, așa repede, de azi pe mâine, pe altcineva… sau este un cadou din
partea dumneavoastră pentru PMP?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna consilier, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru
solidaritate și că i-ați ajutat pe colegii noștri din aparatul de specialitate a
consiliului județean să corecteze eroarea inițială. Nu am făcut eu propunerile.
Propunerea, cred că, este făcută de domnul vicepreședinte Kecskés. Oricând
sunteți liberi să faceți propuneri. Funcțiile acestea sunt ale consiliului
județean, eu sunt un umil executant a ceea ce decideți dumneavoastră și
luăm act de ceea ce decideți. Așa că, dacă vreți să faceți alte propuneri, eu
nu am niciun fel de problemă. E un pic cam târziu, dar putem face o excepție
de la regulă, să facem propuneri și să le supunem la vot.
Viorica Calo: - consilier județean Mai în glumă, mai în serios, domnule președinte, poate aș fi vrut, nu
vreau, dar poate aș fi vrut să mă autopropun eu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Să luăm act că v-ați autopropus?
Viorica Calo: - consilier județean Nu. E prea târziu acum.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Never say never, doamna consilier. Niciodată nu e prea târziu.
Viorica Calo: - consilier județean Dar, spuneți-mi și în ungurește acum.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Chiar dacă am făcut alianță cu UDMR, nu știu.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați, stimați colegi.
Supun votului dumneavoastră secret art.1: Desemnarea domnului

consilier județean Bertel Dorel, ca reprezentant al asiguraților din județul
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Bistriţa-Năsăud, delegat din partea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în
Adunarea reprezentanţilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Cu 19 de voturi „pentru”, 8 abțineri și 2 consilieri județeni care
nu au votat, art.1 a fost adoptat.

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

Cu 20 de voturi „pentru”, 7 abțineri și 2 consilieri județeni care
nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot: doamna consilier județean Calo Viorica, domnul
consilier județean Cârlig Cristian-Costel, domnul consilier județean DedeanBortăș Ioan, domnul consilier județean Marica Marius-Macedon, domnul
consilier județean Rus Marin-Vasile, domnul consilier județean Sbîrciu Călin și
domnul consilier județean Scuturici Gheorghe. Nu au votat: domnul consilier
județean Moldovan Florin-Cristian și domnul consilier județean Rus DorinOctavian.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte La punctul diverse, o să-l rog, în primul rând pe domnul vicepreședinte
Kecskés Tiberiu-Ciprian să vă facă o scurtă prezentare, arătându-vă că tratăm
cu foarte multă seriozitate toate solicitările pe care le faceți dumneavoastră.
Undeva, cred că, în luna noiembrie, dacă nu mă înșel, grupul de consilieri
liberali a făcut o solicitare către managementul Centrului Județean pentru
Cultură, să vină în fața plenului consiliului județean cu o propunere de
restructurare și reducere a cheltuielilor. Având în vedere că domnul
vicepreședinte Kecskés Ciprian coordonează cele trei instituții de cultură din
subordinea consiliului județean, o să-l rog să aibă o scurtă intervenție cu
răspunsurile la solicitarea grupului de consilieri, și pe urmă, pentru detalii,
dacă mai sunt alte întrebări, domnul manager Țărmure este aici, domnul
director Pintea este aici și domnul Gavrilaș văd că e… pauză. Aveți cuvântul,
domnule vicepreședinte.
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte –
Bună ziua. Să trecem de la o parte mai plăcută a ședinței, pe care ne-ați
făcut-o mai plăcută, doamna Calo și domnule Moldovan, la o parte mai puțin
plăcută. Aș vrea să vă spun că, în urma sumelor primite de la Guvernul
României, pentru bugetul consiliului județean pentru anul 2021, cheltuielile
aferente culturii, tuturor instituțiilor de cultură, pentru 2021, sunt în sumă de
de 24.043.000 lei, din care: Centrul Județean pentru Cultură - 5.281.000 lei
care reprezintă 1,15% din totalul bugetului local, Complexul Muzeal BistrițaNăsăud - 4.467.000 lei care reprezintă 0,97% din totalul bugetului local și
Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud - 1.669.000 lei care
reprezintă 0,36% din totalul bugetului local.
Raportul anului 2021, față de anul 2020 este următorul: Centrul
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud are o diminuare cu 34,92% față de
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bugetul anului 2020, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud are o diminuare cu
26,52% față de bugetul anului 2020, iar Biblioteca Județeană „George
Coșbuc” Bistrița-Năsăud are o diminuare cu 28,82% față de bugetul anului
2020. Din păcate, situația economică și criza COVID implică tăieri de sume de
la instituțiile de cultură. Guvernul României se concentrează pe alte obiecte
principale, iar noi, suntem în situația, în care o să construim drumuri și o să
facem canalizări, și o să ne pregătim pentru a intra în Europa, dar probabil,
nu vom mai avea unde să mergem după ce o să facem drumurile și
canalizările, cultura fiind dată la o parte de bugetul pentru anul 2021.
Mulțumesc, îl rog pe domnul Țărmure…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule vicepreședinte, nu am plecat, conduc eu ședința. Vă mulțumim
pentru prezentare.
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte Îmi cer scuze, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă colegii consilieri au întrebări?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean O întrebare, dacă se poate.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Cum s-a redus bugetul, prin disponibilizări sau altfel?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Îl rog pe domnul Țărmure să vă răspundă la întrebare, domnule
consilier Coman.
Gavrilă Țărmure - manager al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud Sărut-mâna, doamnelor și domnișoarelor, bună ziua, domnilor consilieri.
Reducerea s-a constituit prin mai multe categorii de reduceri, pe tipuri de
cheltuieli. Am redus considerabil, la cheltuieli de personal, la cheltuieli de
funcționare, la cereri de investiții, prin urmare, am ajuns la această sumă,
dacă această sumă este luată în raport cu bugetul din 2020. Dacă ar fi să
luăm bugetul dintr-un an normal, bugetul din anul 2019, reducerea ar fi de
peste 70%. Dar, putem să vă trimitem un raport succint, să vedeți toate
categoriile de cheltuieli care au survenit.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Alte întrebări?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Deci, domnule președinte, suntem în pandemie, multe evenimente nu
mai pot avea loc. Așa că, domnule vicepreședinte, nu vă mai plângeți atâta.
Să fim sănătoși, asta e mai important.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumim, domnule consilier. Dacă mai sunt alte intervenții?
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Viorica Calo: - consilier județean Da.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna Calo, eram trist dacă se închidea ședința și plecam acasă
fără să vă aud. Vă solicitam eu. Vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Am să vin cât de repede la dumneavoastră.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă aștept cu mare drag.
Viorica Calo: - consilier județean Face to face, dacă tot vorbim engleză.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Îmi dau jos masca, vă promit.
Viorica Calo: - consilier județean În ședința de astăzi nu v-am văzut deloc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Înseamnă că nu aveți ochi pentru mine, în dreapta jos, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Tot timpul sunt cu ochii pe dumneavoastră.
Am vrut să-l întreb pe domnul Țărmure, dacă a făcut diminuări de
salarii, având în vedere, că de la mine a pornit toată chestia asta, și nu îmi
pare rău că am propus, la începutul primului meu mandat și în prima lună de
consilier județean, când am văzut atâtea funcții de conducere la 100 de
oameni, 10 sunt în conducere. Întrebarea mea este către domnul director
Țărmure, de aia s-a dus dânsul să candideze la Centrul Cultural Municipal? Îi
este frică să nu i se ia funcția de director de la CJC…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, iertați-mi gluma, asta e între voi, liberalii?
Viorica Calo: - consilier județean Domnul Țărmure nu este liberal, este de toate culorile.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Asta este o jignire, de-a dreptul.
Viorica Calo: - consilier județean Nu este nici o jignire! Este un adevăr.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, domnul Țărmure, din cunoștințele mele politice, a fost
membru al Partidului Național Liberal, dat afară de domnul președinte Dolha
și, cred că, a recâștigat postul în instanță, împreună cu domnul Popescu și ...
Îl las pe domnul Țărmure, dacă vreți să-l mai întrebați ceva.
Viorica Calo: - consilier județean Vreau să îl întreb dacă a făcut restructurări ca funcții de conducere?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte A făcut. Îi dau cuvântul domnului Țărmure să vă răspundă.
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Gavrilă Țărmure - manager al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu rugămintea, dumneavoastră, în calitate de manager al Centrului
Județean pentru Cultură, să răspundeți tehnic, la întrebarea care vi s-a pus, și
din punct de vedere al glumei politice, doamna consilier județean are dreptul
pentru că este politician, îi dați răspunsurile în privat.
Gavrilă Țărmure - manager al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud Bine. Doamna consilier, ați avut o inițiativă, să fiu sincer, care nu prea
vă onorează, pentru că dumneavoastră v-ați lăudat în diverse medii că
susțineți cultura, în general.
Viorica Calo: - consilier județean Sunt om de cultură, am susținut cultura și o să susțin cultura până mor.
Dar, mă deranjează faptul că sunt 10 funcții de conducere la 100 de oameni.
Și, fac o paranteză, domnule director Țărmure și domnule președinte Radu
Moldovan, eu am avut o firmă cu 200 de angajați, nu 100 și, mi-a mers firma
foarte bine, și am avut un singur director care a condus excelent. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Țărmure, vă dau cuvântul.
Gavrilă Țărmure - manager al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud Dacă îmi permiteți, o opinie strict personală, probabil din această cauză
a falimentat firma.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Țărmure, am rugămintea la dumneavoastră, vă rog să
răspundeți tehnic la întrebarea care vi s-a adresat de doamna consilier
județean.
Gavrilă Țărmure - manager al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistrița-Năsăud Doamna consilier, la foarte mulți dintre angajații noștri li s-a diminuat,
venitul personal, salariul, cu 50%, așa ca să fiți liniștită. În ceea ce privesc
funcțiile de conducere, trebuie să vă spun un lucru pe care vi l-am mai spus,
dar ați refuzat să-l rețineți. Centrul Judeţean pentru Cultură este constituit,
practic, din 5 instituții, 4 plus un serviciu de administrație și contabilitate.
Avem Școala Populară de Arte, Centrul pentru conservarea și promovarea
tradițiilor și creațiilor populare, cinematograful și Ansamblul profesionist „Dor
Românesc”, plus serviciul de administrație și contabilitate. Fiecare dintre
aceste instituții are un șef de serviciu, prin lege. Cum să funcționeze Școala
Populară de Arte fără un director? Cum să funcționeze Ansamblul profesionist
„Dor Românesc” fără un director artistic? Prin lege se impune chestiunea
aceasta. Noi, am redus 3 funcții de conducere, atâta am putut. Deci, pe lângă
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funcția de șef de serviciu, mai e funcția mea de manager general, funcția
contabilului șef, care este peste toată lumea, și se adunau 10 din care 3
le-am desființat. Nu mai avem șef de birou la contabilitate, șef de serviciu la
promovarea culturii tradiționale și șef de birou la proiecție cinematograf. Deci,
din 10 am putut să reducem 3, pentru că, pe lângă cele 5 funcții de șef de
serviciu amintite, mai este un post de șef administrativ pentru toate
instituțiile care compun această pluri instituție, să-i spun așa, dacă îmi
permiteți o forțare de termen. S-au făcut reduceri substanțiale. Față de 2019
sunt de 3 ori mai mici cheltuielile. Dacă mai reducem și de aici, nu știu cu ce
rămânem. Nu mai puteți să ziceți, chiar deloc, că susțineți cultura.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt alte intervenții,
eu aș vrea să mulțumesc domnului vicepreședinte Kecskés Ciprian și tuturor
colegilor din managementul instituțiilor de cultură. E foarte greu să iei decizii
de acest gen. În schimb, le mulțumesc și îi felicit că au răspuns afirmativ
solicitărilor dumneavoastră și, într-adevăr, s-au redus la maxim toate pozițiile
de conducere care puteau fi reduse, atât cât ne permite legea. Din păcate,
am ajuns să trăim și astfel de momente, dar lumea va putea percepe
diferența dintre stânga și dreapta.
Vă doresc o după-masă plăcută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1455)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
EMIL RADU MOLDOVAN
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
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