ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/23363 din 15.10.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 septembrie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data
de 30 septembrie 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.269 din 23.09.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 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 Antal Attila, domnul Bertel Doru, doamna Calo
Viorica, 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 Mihael-Simion,
domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan
Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica MariusMacedon, 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.
Lipsesc de la ședință următorii consilieri județeni: domnul Cârlig CristianCostel și domnul Lăcătuș Emil.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general al
județului și domnul Moldovan Grigore-Florin - Administrator public al
județului.
*
De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: doamna Butta Elena -

director executiv, doamna Bugnar Daniela-Florina - șef serviciu, doamna
Ceuca Gabriela-Adriana - șef birou, doamna Borșa Luminița - șef birou,
domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, domnul Pop Marian-Gabriel - șef
serviciu, doamna Botiș Rodica - inginer de specialitate, domnul Sălăgean
Vasile-Francisc - consilier superior, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier
juridic principal, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal, domnul
Spân George-Marian - consilier principal, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, doamna Ivan Mihaela - consilier cabinet președinte și
doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
La ședință participă în calitate de invitați: domnul Lazany Gabriel manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, domnul Pintea Ioan manager, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, domnul
Gavrilaș Alexandru - manager, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, doamna
Rus Delia-Claudia - director general, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, domnul Nușfelean Ionuț - șef serviciu,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și
domnul Cosma Vasile-Eugen - director, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud.
*
00
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut mâinile! Bună ziua, stimați colegi! Bun venit la ședința ordinară din
luna septembrie. Cu permisiunea dumneavoastră începem prezența.

(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, suplimentat cu 2 proiecte de hotărâre:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.08.2021
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06.09.2021

a

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/21202 din 20.09.2021 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Lăcătuș Emil

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

4. Proiect de
hotărâre nr.X/21240 din 20.09.2021 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea și
combaterea poleiului pe drumurile județene din județul BistrițaNăsăud în perioada 01.11.2021 - 31.03.2022
Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud
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5. Proiect de hotărâre nr.VIII/21248 din 20.09.2021 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren, situat în
municipiul Bistrița, str.1 Decembrie, înscris în Cartea funciară
nr.88540 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

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

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/21345 din 21.09.2021 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.127/
2020 privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a
premiilor şi recompenselor financiare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/21587 din 23.09.2021 privind
desființarea Centrului pentru Protecția Copilului Beclean și
înființarea structurii „Case de tip familial Becleanˮ în subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud

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

8. Proiect de hotărâre nr.IX/21550 din 23.09.2021 privind
aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Bistrița-Năsăud, și a Documentației de atribuire a
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Avem aici un amendament al inițiatorului: în Documentația de atribuire a
contractului de delegare se va preciza că „sarcinile se încredințează în baza

unui contract de delegare a gestiunii care este asimilat actelor administrative
și care intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

9. Proiect de hotărâre nr.X/21580 din 23.09.2021 privind
aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii: „Lucrări de consolidare/
stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173,
Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud”
Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

10.Proiect de hotărâre nr.VIII/21592 din 23.09.2021 privind a
doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a Județului
Bistrița-Năsăud pe anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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11.Proiect de hotărâre nr.X/22040 din 29.09.2021 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Relocare și demolare
clădiri tehnice și administrative identificate prin nr. cad. 78917-C2,
78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9” la Spitalul
Județean de Urgență Bistrița

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

12.Proiect de hotărâre nr.VIII/21821 din 27.09.2021 privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 99.990.521 lei,
în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

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

13.Diverse

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi, stimați
colegi?
Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Suntem în procedură de vot, imediat după doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Nu că e înainte de vot. Ați inversat cumva punctele?
Înainte punctul 11 era altceva.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu știu doamna Calo. Eu am o ordine de zi în față, în care nu am
inversat nimic. Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.
Doamna Calo, doamna secretar spune că odată suplimentată ordinea
de zi, s-au făcut mici modificări față de ordinea de zi inițială, cea prin care a
fost convocată ședința. Adică indicatorii la spital sunt puși înaintea creditului
și de aici poate apare modificarea pe care ați sesizat-o dumneavoastră.
Viorica Calo: - consilier județean Am sesizat-o. Mulțumesc domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu multă plăcere, doamna Calo.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi suplim entată a fost aprobată.
(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)
Mulțumesc.

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.08.2021
Dacă sunt intervenții, stimați colegi, vă rog? Nu sunt. Deschidem
procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06.09.2021
Dacă sunt intervenții, stimați colegi, vă rog? Nu sunt. Deschidem
procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/21202 din 20.09.2021 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Lăcătuș Emil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi, vă rog? Nu sunt. Deschidem
procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu a votat,
procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu a votat doamna consilier județean Calo Viorica și domnul consilier
județean Ganea Octavian-Mihai.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.X/21240 din 20.09.2021 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea și
combaterea poleiului pe drumurile județene din județul BistrițaNăsăud în perioada 01.11.2021 - 31.03.2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/21248 din 20.09.2021 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren, situat în
municipiul Bistrița, str.1 Decembrie, înscris în Cartea funciară
nr.88540 Bistrița, 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. 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 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/21345 din 21.09.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.127/2020 privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a
premiilor şi recompenselor financiare
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Deschidem procedura de
vot.
Supun votului dumneavoastră secret Art.I - Art.1 alin.(1) pct.3 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.127/2020 privind numirea
Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi recompenselor financiare,
se modifică și va avea următorul cuprins:„3. Domnul Antal Attila - consilier

județean.”
Cu 29 de voturi „pentru”, art.I 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 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/21587 din 23.09.2021 privind
desființarea Centrului pentru Protecția Copilului Beclean și
înființarea structurii „Case de tip familial Becleanˮ în subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Scuturici sunt domnule președinte, Comisia economică a dat aviz
favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Așa scrie la mine aici.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Nu știu cine v-a scris, cred că este o eroare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, domnule președinte pentru corectură.
Rectific: Comisia economică - aviz favorabil.
Rog pe colegii mei să fie un pic mai atenți la ce scriu aici.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Cu mare drag, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/21550 din 23.09.2021 privind
aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Bistrița-Năsăud, și a Documentației de atribuire a
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Precizez că supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
inițiatorului, mai exact doamna Vicepreședinte Camelia Tabără.
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, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.X/21580 din 23.09.2021 privind
aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii: „Lucrări de consolidare/
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stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173,
Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Aș dori să intervin eu, Moldovan Florin sunt.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Domnule președinte, stimați colegi! După cum bine știți am mai precizat
odată faptul că tot ce se face în consiliul județean, în grabă, ajunge să ne
coste nu dublu, ci triplu, ca în cazul de față. Știți foarte bine domnule
președinte, că acest drum poartă până la urmă umbra campaniei electorale
de anul trecut, când v-ați grăbit în a-l executa pe repede înainte, neavând la
momentul începerii lucrărilor autorizația de construire, încă emisă, pe care
până la urmă o emiteți tot dumneavoastră, ca entitate. Astăzi, ne trezim în
fața faptului că lucrarea proaspăt făcută, deci la un an de zile, trebuie să fie
reparată.
Chiar dacă proiectul de hotărâre se numește consolidare, această
consolidare trebuia prevăzută în studiul de fezabilitate făcut pentru
modernizarea unui drum județean, iar astăzi trebuie să alocăm din partea
consiliului județean 24 virgulă ... milioane lei, adică 4,8 milioane euro pentru
consolidarea acestui drum.
Din punctul meu de vedere domnule președinte, nu este fezabilă
această alocare de buget și mai mult de atât, ridică multe semne de întrebare
referitoare la modul în care se execută lucrările în județul Bistrița-Năsăud. Din
punctul meu de vedere ar trebui amânat acest proiect până va veni cineva cu
explicațiile pentru care se face ... totuși se investesc acești bani. Mai mult de
atât, să ne spuneți un pic care este garanția de cei 10 ani de zile pe care o
primește drumul, conform contractului inițial, deci, pe parte de modernizare.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc.
Din respect pentru cetățeni o să răspund, pentru că, altfel intervenția
dumneavoastră este o calomnie de la un capăt la altul. Dar, m-am obișnuit cu
lucrurile acestea. Nu are nici o legătură proiectul inițial cu modificările care
apar, nu numai la acest drum, în timpul execuției. Nu are nicio vină
constructorul că un deal întreg, în urma intemperiilor, a alunecat integral. Nu
s-au făcut lucrări acolo, la care faceți dumneavoastră referire și în urma
procedurilor colegii mei de la drumuri au convocat și au contractat expertizele
necesare, pentru că nu puteam să ne permitem să turnăm asfalt pe o zonă
instabilă.
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În urma documentațiilor făcute de specialiști am ajuns la această sumă,
care într-adevăr este mai mare decât valoarea integrală a drumului. Dar, nu
stabilesc eu costul lucrărilor și e mai mult decât justificat proiectul de
hotărâre. E nevoie de intervenție și de finanțare a stabilizării acestui deal
pentru a putea să ne finalizăm investiția. Nu putem să facem un drum din
Șieu până în Soimuș, să lăsăm dealul care a alunecat deoparte și pe urmă să
continuăm cu drumul până în Budacu de Sus.
De asemenea, în mod oficial, solicit secretarului județului să analizeze
calomniile adresate public de către dumneavoastră, pentru a putea să ne
cerem drepturile în instanță, pentru că este inadmisibil să facem astfel de
populisme, calomniind o instituție întreagă, pentru aș face cineva popularitate
politică. Deci, încă o dată public, doamna secretar a județului vă rog
împreună cu Direcția juridică, administrație locală, să studiați cum se apără
imaginea consiliului județean atunci când este calomniată, de către oameni
care au fost aleși, în plenul consiliului județean.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean ...o lucrare fără autorizație de construire. Vă rog foarte mult să analizați
lucrul acesta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte V-am dat cuvântul, domnule consilier. În fața instanțelor de judecată
aveți dreptul să vă apărați și să prezentați documentele necesare pentru care
ați calomniat o întreagă instituție.
Vă rog frumos să nu mai vorbiți peste mine, ca să nu vă tai microfonul.
Eu unul, nu mai accept ca cineva, doar din dorința de aș face imagine
politică, să mai calomnieze un aparat întreg al consiliului județean, pentru că
este nepermis.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Faptul că ați pornit lucrările fără autorizație de construire.....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Trebuie să ne respectăm unii pe alții, dacă aveți dovezi că lucrurile nu
au fost respectate sunt instituții ale statului domnule consilier județean, pe
care vă rog să le sesizați și cu aceasta subiectul este închis!
Eu nu cred că este corect să calomniem angajații și consiliul județean că
aici se face nu știu ce și pe nu știu unde...! Nu se face nimic, decât lucruri
bune pentru oameni, domnule consilier!
Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule Moldovan, dacă se poate, o intervenție scurtă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte După vot, domnule Samuel Coman, la diverse, aveți dreptul la
intervenție.
Procedură de vot, vă rog să votați.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean 9

Am înțeles, dar avem voie și noi ceilalți să vorbim, nu numai
dumneavoastră, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bineînțeles domnule Coman, aveți toate drepturile. Bineînțeles că le
aveți. Eu respect dreptul fiecărui cetățean.

Cu 18 de voturi „pentru” și 11 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul
Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan
Florin-Cristian, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul
Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe și domnul Zăgrean Ioan).

Domnule Samuel Coman, vă rog.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, v-ați supărat foarte tare la intervenția domnului
Moldovan.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu nu mă supăr, numai Dumnezeu se poate supăra pe noi, domnule
Coman, eu nu am dreptul!
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, totuși mai sunt câteva drumuri. Deci și
dumneavoastră vedeți lucrurile acestea destul de clar. Uitați-vă am sesizat
anul acesta în legătură cu drumul spre Budacu de Jos, la fel e o problemă pe
care s-a intervenit după foarte puțin timp, un an de zile. Dincolo la Tihuța, la
fel. Deci sunt cam multe deja care se repetă, mă înțelegeți? Deci, lucrurile
sunt destul de clare, un pic trebuie să fiți mai sever, cred eu, cu Direcția
investiții, drumuri județene și trebuie puțin să ... nu știu, să vedeți ce se
întâmplă acolo. Categoric că ceva nu e în regulă dacă se repetă, sunt mai
multe drumuri care sunt cu probleme. Vă mulțumesc!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Coman, dealurile nu alunecă din cauza Direcției investiții,
drumuri județene. Alunecă din cauza instabilității lor și în urma intemperiilor.
Fiecare lucru făcut de către consiliul județean este transparent, public, supus
oricărui control și acolo când cineva greșește undeva, răspunde. Colegii mei,
eu nu sunt inginer de drumuri, nu sunt nici proiectant, nici specialist în
drumuri și nu-mi permit să fac afirmații gratuite, ca unii dintre cetățenii
județului Bistrița-Năsăud, calomniind, în repetate rânduri, autoritatea
consiliului județean. Eu unul respect pe toată lumea și o să o respect în
continuare, este dreptul acestei instituții să se apere și cei care au făcut
afirmații publice în ultimele zile și nu numai, legat de anumite lucruri care țin
de această autoritate, vor avea dreptul să meargă, să probeze tot ceea ce au
spus.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/21592 din 23.09.2021 privind a
doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a Județului
Bistrița-Năsăud pe anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi, vă rog să o faceți?
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, doamna consilier.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc. Nu am vrut să intervin în ce au discutat colegii mei vizavi de
Budacu de Sus și Șoimuș, dar voi interveni la ultimul punct. De asta v-am
întrebat, că s-au inversat pentru că erau, taman invers, dar ne descurcăm că
nu e o problemă.
Rectificarea de buget, este un proiect foarte amplu, foarte bun și foarte
necesar. Nu am să votez împotrivă, am să votez pentru, dar am niște puncte,
din punctul meu de vedere, pe care le-am sesizat și acum câteva luni, la care
nici până acum nu mi s-a dat niciun răspuns și poate față de dumneavoastră
... că mi s-a spus de multe ori să nu vorbesc în plen ... dar, de ce să nu
vorbesc în plen? Că suntem consilieri județeni și putem vorbi în plen!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu zic să vorbiți doamna Calo, așa este corect.
Viorica Calo: - consilier județean Așa am să fac, să trăiți!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut mâna!
Viorica Calo: - consilier județean Am sesizat de mai multă vreme și mai ridic încă o dată problema pentru
că la anumite puncte s-au suplimentat, de exemplu la întreținerea pe timp de
vară a drumurilor, au fost 2.301.000 lei și s-au mai suplimentat cu 100 de
mii. Am discutat aceasta și în comisii.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Colegii mei nu v-au dat răspunsuile necesare?
Viorica Calo: - consilier județean După aceea am ....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo un moment. Colegii mei de la drumuri nu v-au dat
explicațiile necesare pentru ce au suplimentat cu 100 de mii lei programul de
întreținere?
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Viorica Calo: - consilier județean Îmi place că nu sunteți nervos cu mine. Nu mi-au dat nicio ....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar, nu sunt nervos cu nimeni. Nu v-au dat nici un răspuns? E în
regulă. Din procesul verbal, vă rog frumos toate problemele ridicate, vreau să
am și eu mâine dimineață un extras din solicitările colegilor consilieri.
Viorica Calo: - consilier județean Îmi dați voie să termin, vă rog.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vai de mine cu mare drag. Dar trebuia să și rezolvăm problema. Vă rog
să continuați doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Asta mă așteptam și eu să rezolvăm problema, nu numai cu
dumneavoastră în plen ci și în afară.
Bun. Deci s-au suplimentat, am întrebat frumos, ca un consilier
județean, care mă întreabă alții și pe mine. Eu trebuie să le răspund și nu știu
ce să le răspund, domnule președinte! Ce s-a întâmplat cu cele 2.301.000 lei,
pentru că a mai fost nevoie de suplimentare și ce s-a făcut din banii aceștia și
câți bani au rămas și ce mai urmează să se facă? Bun. Pentru că oamenii în
teritoriu sunt nemulțumiți.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Corect, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Punctul 2, domnule președinte, întreținerea pe timp de iarnă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, scuzați-mă un moment! Colegii de la drumuri mâine
dimineață am și eu nevoie pe masă, de execuția bugetară la capitolul Lucrări
de întreținere, cu detalii, ce s-a făcut și ce bani s-au cheltuit ca să o pot pune
eu la dispoziție doamnei consilier, dacă dumneavoastră nu ați avut timp. Vă
rog să continuați, doamna Calo!
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc! Apreciez. Întreținerea pe timp de iarnă aceeași poveste. Noi
am avut o iarnă, mulțumită lui Dumnezeu, destul de lejeră și ușoară. Au fost
alocați până acuma 4.501.000 lei și s-a mai suplimentat încă cu 136 de mii de
lei. Exact același lucru l-am cerut și la întreținerea pe timp de iarnă ca și la
cea pe timp de vară, să mi se spună cât s-a cheltuit, cât a rămas și de ce mai
trebuie încă suplimentat.
Domnule președinte, mulțumesc pentru ajutor, că cei din execuție nu
au putut să mă ajute și sper să nu mă mai ia la întrebări niciodată de acum
încolo de ce vorbesc în plen. Că sunt consilier județean și am dreptul să
vorbesc când doresc eu. Mulțumesc mult, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12

Vă răspund eu de ce vorbiți în plen doamna Calo. Pentru că cetățenii
care v-au ales v-au dat acest drept, să puneți întrebări și să vorbiți în plen. Vă
răspund eu dacă nu v-a răspuns altcineva.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Aștept o situație similară și cu întreținerea pe timp de iarnă și
deszăpeziri, cu punct și cu virgulă. Cheltuielile în ce constau și care este
justificarea solicitării unei suplimentări.
Aveți procesul verbal, înregistrarea dialogului meu cu doamna consilier
județean Calo, până mâine la prânz vreau să am pe masă situațiile
respective.
Dacă sunt alte intervenții, vă rog. Dacă nu sunt, deschidem procedura
de vot, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 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.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.X/22040 din 29.09.2021 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Relocare și demolare
clădiri tehnice și administrative identificate prin nr. cad. 78917-C2,
78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9” la Spitalul
Județean de Urgență Bistrița
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
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/21821 din 27.09.2021 privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 99.990.521 lei,
în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
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Dacă sunt intervenții, stimați colegi?
Viorica Calo: - consilier județean Dacă îmi dați voie, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog frumos doamna consilier.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc. Foarte atent am citit fiecare paragraf în parte și sumele
imense pe care dumneavoastră le cereți împrumut, aproape 100 de milioane.
Dar, aici la subiectul la care s-a ridicat înainte, de colegul meu, la punctul 6
scrie, în tabel la punctul 6, unul dintre cuvinte este cuvântul refacere. Ok,
trebuie consolidat, trebuie stabilizat, dar când pui cuvântul refacere înseamnă
că a fost făcut de cineva și am înțeles și ne-am informat, și știm că a fost
făcut de Compania Îndemânarea și se cere o sumă de 24.059.329 lei integral.
Păi domnule președinte, dacă este refacere, Îndemânarea și-a primit banii
sau urmează să-și primească banii pentru o lucrarea care nu a făcut-o de
calitate?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, nici vorbă de așa ceva.
Viorica Calo: - consilier județean Scrie refacere, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu nu spun că nu scrie. Vă invit cu mare drag și vă pun la dispoziție
responsabilul de lucrare, să vă duceți până în dealul Șoimușului și să vedeți
cu ochii dumneavoastră ce-i acolo, că nu-i vreun lucru secret sau ascuns.
S-ar putea ca un buldozer să fi formatat ceva la platforma drumului și
să fie o mică parte... dar, acolo nu s-a turnat asfalt, nu s-a făcut nimic. Dar
pot fi lucrări foarte mici care au fost făcute, când se pregătește platforma
drumului. Nu e vorba de o lucrare care a fost făcută și acuma o refacem.
Avem un proiect în derulare pe fonduri europene, cu DJ 173 care pleacă din
Șieu, Șoimuș și ajunge la Budacu de Sus. În timpul derulării proiectului a
apărut această calamitate naturală care a pornit un deal întreg din loc. Nu
avem pe unde merge cu drumul, decât dacă stabilizăm acest versant. E
paradoxal! Și eu mi-am pus semne de întrebare, atunci când în urma
expertizelor tehnice, am constatat că lucrările de stabilizare a acestui deal
sunt mai mari decât investiția integrală.
Dar, nu decid eu lucrurile acestea, ci specialiștii. Am făcut nerepetate
adrese către Guvernul României să ne aloce bani din Fondul de Rezervă a
Guvernului la calamități, încă de anul trecut. Nu am primit resursele necesare.
Trebuie să ne încadrăm cu finalizarea proiectului pentru că altfel punem în
pericol finanțarea europeană și în urma discuțiilor cu aparatul de specialitate
și cu executivul consiliului județean, am luat această decizie, să venim pentru
prima dată de când eu sunt ... de fapt, am mai făcut un împrumut de
trezorerie chiar la începutul mandatului meu, primul, în 2012, tot pentru
cofinanțarea unor lucrări la DJ151.
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Aceasta este a doua solicitare în 9 ani de zile, de aprobare a unui credit,
pentru că resursele financiare ale consiliului județean, nu mai sunt
îndestulătoare cum au fost în anii trecuți. Sunt proiecte, ar fi fost cu multe
alte proiecte care au nevoie de finanțare, dar acestea sunt proiecte foarte
urgente.
Aștept cu mare drag, pe oricare dintre colegii consilieri județeni, care
doresc să meargă să vadă cu ochii lor ceea ce se întâmplă acolo. Să meargă
să vadă. Deci, nu e vorba de o lucrare făcută și care se reface.
În plus față de aceasta, că mi-a scăpat să răspund finalului de întrebare
la domnul consilier Florin Moldovan, garanția de 10 ani, intră în vigoare de la
momentul recepției lucrărilor. După ce se recepționează lucrările avem o
garanție de 10 ani și ceea ce se deteriorează din cauza constructorului va fi
făcut pe cheltuiala constructorului.
Dar, dacă mai vine vreun cataclism sau se mai mută vreun deal, nu e
de vină constructorul că s-a mutat dealul. Lucrurile acestea sunt prevăzute cu
punct și cu virgulă de legislația în vigoare, care sunt lucrările specifice de care
răspunde constructorul și care sunt lucrările sau intervențiile care trebuie
făcute în urma unor calamități naturale. Aici sunt comisii de specialiști,
conduse de către reprezentantul guvernului în teritoriu, Prefectul județului
Bistrița-Năsăud și care cu specialiștii merg și stabilesc care sunt cauzele, care
sunt lucrările necesare. Inclusiv o astfel de documentație, există, atât la
nivelul consiliului județean cât și la nivelul Instituției Prefectului județului
Bistrița-Năsăud, cât și la nivelul Guvernului la Ministerul Dezvoltării Regionale
și la Compania Națională de Investiții, care mai nou gestionează problemele
de calamități naționale.
Viorica Calo: - consilier județean Lucrările, domnule președinte, sunt gestionate tot de compania
Îndemânarea?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu. Urmează ca pe aceste lucrări să se facă licitație, doamna Calo. În
urma aprobării, dacă se vor aproba, se face achiziție publică, conform Legii
achizițiilor publice.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu multă plăcere!
Deschidem procedura de vot, stimați colegi. Vă rog să votați.

Cu 20 de voturi „pentru”, 8 „abțineri” și 1 consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Marin15

Vasile, domnul Sbîrciu Călin și domnul Scuturici Gheorghe. Nu a votat domnul
consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
Vă mulțumesc stimați colegi.

bine!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte La Diverse, dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.
Vă mulțumesc, vă doresc o după-masă plăcută și să ne revedem cu
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1442)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.10.2021

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