ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/3334 din 16.02.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 05 februarie 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 05 februarie 2021 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1200. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.26 din 01.02.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 05 februarie 2021, orele 1200. Consilierii
judeţeni au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 28 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Bertel Dorel, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna
Cîrcu Mirela-Maria, domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont EmilianaCritina, domnul Décsei Atilla-Lehel, 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 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 următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica
și domnul Moldovan Florin-Cristian.
*
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, domnul Popescu Adrian Geoff-Ghar - șef serviciu,

doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, domnul Spân George-Marian
- consilier principal, doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent,
doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier cabinet președinte și doamna
Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
*
00
(Ora 12 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră efectuăm
prezența nominală.

(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.
Ordinea de zi are un singur proiect:
1.Proiect de hotărâre nr.VIII/2213 din 01.02.2021 pentru
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.17/2021 privind sumele estimate pe anul 2021 și
estimările pe anii 2022-2024 provenite din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume
din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de
către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu, vă rog să
votați ordinea de zi, la poziția 0.

Cu 28 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat domnul consilier județean Dedean-Bortăș Ioan.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.Proiect de hotărâre nr.VIII/2213 din 01.02.2021 pentru
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.17/2021 privind sumele estimate pe anul 2021 și
estimările pe anii 2022-2024 provenite din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume
din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de
către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
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Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră, vă rog?
Am deschis opțiunea de vot, vă rog să votați.
Domnul Bertel, vă rog să mai încercați. Doamna Darabont vă rog să
votați. Domnul Dedean, vă rog să votați pentru că nu ați votat nici la ordinea
de zi.
Dedean-Bortăș Ioan: - consilier județean Am votat în chat, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, mă scuzați, nu am văzut.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, stimați colegi. Să aveți o după-masă plăcută și un sfârșit
de săptămână fructuos! La revedere!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1208)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
EMIL RADU MOLDOVAN
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.02.2021

Verificat: Șef serviciu, Geoff-Ghar Adrian Popescu
Întocmit: Consilier superior, Ionela-Crina Palade
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