ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.I/5840 din 18.03.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 25 februarie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 25 februarie 2021 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1000. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.35 din 19.02.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021, orele 1000. Consilierii judeţeni
au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: 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 EmilianaCristina, 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 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, doamna Ulecan Maria
și domnul Zăgrean Ioan.
Este prezentă în sală doamna consilier județean Calo Viorica.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului.
*
De asemenea sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarba IulianTeofil - director executiv, domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu,
doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent, doamna Hoha Cecilia
Alisa - consilier juridic principal, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier
principal, domnul Spân George-Marian - consilier principal, doamna Ivan

Anamaria-Mihaela - consilier cabinet președinte, doamna Neamțiu OanaAncuța - consilier cabinet președinte și domnul Bradea Grigore-Ion - consilier
cabinet președinte.
*
00
(Ora 10 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.01.2021
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.02.2021
3. Proiect de hotărâre nr.VIII/2943 din 10.02.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
evaluării managementului la instituțiile de cultură din
subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/3054 din 11.02.2021 privind
constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a
contestaţiilor în vederea evaluării anuale a managementului la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean
Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/3051 din 11.02.2021 privind
repartizarea unor locuințe destinate închirierii tinerilor
specialiști din sănătate
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/3141 din 12.02.2021 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor
A.N.L. tinerilor specialiști din sănătate în anul 2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/3070 din 11.02.2021 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.7/2018 privind aprobarea componenţei nominale a
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Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/2596 din 04.02.2021 pentru
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din
Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul BistriţaNăsăud, pentru anul 2020
Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/3558 din 18.02.2021 privind
acordarea dreptului de folosință și de acces în favoarea Delgaz
Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul
Bistrița, localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului
nr.33, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/3485 din 17.02.2021 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.30/2020 privind numirea Consiliului Tehnico-Economic
(CTE), ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare (ROF)
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/3650 din 19.02.2021 privind
aprobarea utilizării parțiale în anul 2021 a excedentului anual
al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la
31 decembrie 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Diverse.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi?
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, dacă îmi dați voie la punctul Diverse, la sfârșitul
ședinței, aș dori să fac o propunere.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cum să nu, la punctul Diverse, cu mare drag.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă nu sunt intervenți, supunem votului dumneavoastră aprobarea
ordinii de zi. Vă rog să votați.
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Cu 31 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Înainte de a trece la dezbaterea ordinii de zi, v-aș ruga să îmi permiteți
să salut un grup de tineri din partea Asociației Tineri pentru Comunitate
Bistrița, care au ca și coordonator, pe doamna profesor Iulia-Ana Cihărean,
un ONG de tineret care au un proiect în programul ERASMUS, cu denumirea
„Aleg să decid eu”, și care astăzi sunt alături de noi, asistând la desfășurarea
lucrărilor ședinței consiliului județean. Scopul acestui proiect este creșterea
gradului de implicare a tinerilor în activitatea comunității, pentru promovarea
democrației participative și dobândirea unor cunoștințe în zona
administrativă. O salutăm și pe doamna profesor și pe toți tinerii, iar la
punctul Diverse o să aibă o mică intervenție.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Trecem la punctul 1 din ordinea de zi.
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.01.2021
Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții, vă rog să votați.

Cu 31 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 05.02.2021
Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții, vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/2943 din 10.02.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării
managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/3054 din 11.02.2021 privind
constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
în vederea evaluării anuale a managementului la instituțiile de
cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt, supun votului
dumneavoastră secret art.1 alin.(1)-(4):

(1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare anuală a
managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, în următoarea componenţă:
1. Domnul M anea Angelo-Aurelian - profesor de istorie - Colegiul
Național „Andrei Mureșanu” Bistrița;
2. Domnul dr. M arcu Felix -Florin - manager - Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;
3. Domnul conf. univ. dr. Șerdan-Orga Valentin-Gabriel - director
general - Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca;
4. Domnul K ecskés-Sim ionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
5. Domnul Cioarba Teofil-I ulian - director executiv - Direcția
economică -Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
(2) Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat de:
1. Doamna Bugnar Daniela-Florina - şef serviciu - Serviciul buget,
monitorizare investiții - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna P op-Oprea I ulia-Nadia - șef serviciu - Serviciul
managementul resurselor umane, organizare, control - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Câm pan Aurora-Anca - inspector superior - Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent - Serviciul
juridic - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(3) Se aprobă constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în
următoarea componenţă:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - şef serviciu - Serviciul
coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul P opescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu - Serviciul
juridic -Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Doamna Feier Adriana-Claudia - consilier superior - Serviciul
buget, monitorizare investiții - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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4. Doamna R ais Daniela-M aria - consilier principal - Serviciul
managementul resurselor umane, organizare, control - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
(4) Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de
doamna Silaghi Ana-M aria - consilier principal - Serviciul coordonare
instituţii subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud.
Vă rog să votați la punctul 4.1 de pe ordinea de zi. Încă o dată fac
precizarea să votați la poziția 4.1 de pe ordinea de zi.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 alin.(1)-(4) a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. La
poziția nr.4 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/3051 din 11.02.2021 privind
repartizarea unor locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști
din sănătate
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 din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt. Supun votului dumneavoastră secret art.1: Aprobarea repartizării unor

locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate, situate în
municipiul Bistrița, str.Prundului, nr.16D, județul Bisitrița-Năsăud, conform
Anexei la hotărâre, care se află la poziția nr.5.1 pe ordinea de zi.
Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul se află la poziția nr.5 pe ordinea de zi. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan).
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/3141 din 12.02.2021 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L.
tinerilor specialiști din sănătate în anul 2021
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 din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt. Supun votului dumneavoastră secret art.1: Aprobarea Listei de
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prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L. tinerilor specialiști din
sănătate în anul 2021, conform Anexei la hotărâre, care se află la poziția

nr.6.1 pe ordinea de zi. Vă rog să votați.

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

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/3070 din 11.02.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.7/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului
director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Supun votului
dumneavoastră secret art.I: modificarea Art.1 pct.1 și pct.2 din Hotărârea

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.7/2018 privind aprobarea componenţei
nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare, după cum
urmează:
„P reședinte:
1. Doam na Borș Alex andrina-Crina - Secretarul general al județului
Bistrița-Năsăud;
M em bri:
2. Doam na Harap Cristina-I uliana - Director al Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud.”
Apare pe pagină la poziția nr.7.1 pe ordinea de zi. Vă rog să votați.

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

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, care
se află la poziția nr.7 pe ordinea de zi. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/2596 din 04.02.2021 pentru
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul
de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru
anul 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - 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, stimați colegi?
Viorica Calo: - consilier județean Da, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna consilier județean Viorica Calo, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Ieri am avut cele două comisii. Neavând încă internet acasă, pentru că
m-am mutat dintr-o locuință în alta, am participat live la cele două ședințe de
comisii și, chiar mă bucur că am fost live. Am studiat foarte atent pe telefonul
meu, cu lupa am citit proiectul, și astăzi l-am citit din nou, tot cu lupa.
Deoarece la comisia de administrație, bineînțeles, nu a fost nimeni prezent de
la mediu, la comisia juridică, am solicitat un răspuns privind calitatea aerului.
Am primit astăzi un răspuns la propunerile, completările, doleanțele pe care
le-am avut la acest proiect. Este un proiect foarte important, foarte amplu,
foarte bun, cu foarte multe cifre, foarte multe informații, care într-adevăr,
sunt foarte bune să le știm. Dar, noi nu le știm pe toate, de fapt. Deci, noi
avem un proiect extraordinar de bun, dar finalitatea în care stă, de exemplu,
mediul, nu o știm. Protecția mediului are un rol foarte important în acest
proiect. Nu apare nici un răspuns vizavi de cum se află, în stadiul de astăzi, în
2020, sau cum s-a aflat până acum, calitatea aerului, având în vedere că
proiectul începe din 2016 și suntem în 2021. Nu am văzut niciun fel de
statistică, niciun fel de date, absolut nimic referitor la calitatea aerului. Sunt
acolo niște pași care trebuie îndepliniți, dar un rezultat în atâția ani nu am
primit. Astăzi, am primit răspuns de la agenția de protecție a mediului, că
aceste rapoarte, aceste date, pot să le găsesc pe site-ul lor, la raport de
mediu. Dar, nu mă mulțumește răspunsul acesta, domnule președinte. Pentru
că, dacă în raport avem atât de multe cifre concrete și foarte bune, mă
gândesc că ar trebui să existe o rubrică în care să apară că această calitate a
aerului este îmbunătățită, este menținută la același nivel sau este mai rea
decât în anii precedenți. Deci, cam asta a fost opțiunea mea și dorința mea.
Cred că ar trebui să apară undeva, în raportul acesta, și această informație.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, doamna consilier județean, cu următoarele precizări.
Proiectul de hotărâre are legătură cu măsurile pe care noi avem obligația să
le îndeplinim și să contribuim la păstrarea calității aerului. Legat de informații,
vă rog, doamna consilier, să vă adresați, în mod direct, domnului Prefect al
Județului Bistrița-Năsăud, reprezentantul Guvernului în teritoriu, care are
calitatea de coordonator al instituțiilor deconcentrate, care reprezintă, pe
linie, ministerele de resort. Dacă nu vă răspunde domnul prefect, atunci o să
trimitem și noi o adresă, în urma ședinței de consiliu județean de astăzi, cu
precizarea că, dumneavoastră, sunteți nemulțumită de răspunsul pe care l-ați
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primit, și sper ca cei de la ministerul mediului, prin agenția de protecție a
mediului sau prin direcțiile de specialitate pe care le au, să vă comunice
rezultatele.
Subscriu și eu, calitatea aerului este un lucru extrem de important
pentru populația pe care o reprezentăm. Proiectul de hotărâre și datele de
acolo sunt prevăzute într-o procedură și norme de aplicare și nu putem să
punem noi, de la noi, în plus, alte lucruri. Dar, așa cum, agenția de protecție
a mediului, înțeleg din ceea ce ați prezentat dumneavoastră colegilor noștri,
v-a dat un link, pe site-ului Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, unde
puteți să vedeți live, on-line, calitatea aerului, pentru că datele sunt publice, îi
rog pe colegii noștri, pentru că asta este obligația noastră, a executivului, să
ținem cont de opiniile și solicitările consilierilor județeni care reprezintă
cetățenii, să facă o adresă către instituția prefectului, în care să precizeze
nemulțumirea doamnei consilier județean Viorica Calo, și să-l rugăm pe
domnul prefect, să ne furnizeze toate datele necesare, pentru ca dânsa să
poată să fie informată în mod corect, de calitatea aerului. Cred că sunteți
interesată de calitatea aerului din municipiul Bistrița, doamna Calo...sau din
tot județul?
Viorica Calo: - consilier județean Sunt consilier județean, domnule președinte. Mă interesează din tot
județul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, cu precizarea, calitatea aerului din tot județul să-i fie prezentată
doamnei consilier județean.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc frumos, stimați colegi. Dacă mai sunt alte intervenții? Nu
sunt. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
9. Proiect de hotărâre nr.VIII/3558 din 18.02.2021 privind
acordarea dreptului de folosință și de acces în favoarea Delgaz Grid
S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bistrița,
localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.33, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt. Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Am deschis
procedura de vot. Vă rog să votați.
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Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/3485 din 17.02.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.30/2020 privind numirea Consiliului Tehnico-Economic (CTE), ca
organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF)
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Supun votului
dumneavoastră secret art.I: modificarea art.1 (componența Consiliului

Tehnico-Economic) și art.4 (Secretariatul Consiliului Tehnico-Economic) din
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.30/2020 privind numirea
Consiliului Tehnico - Economic (CTE), ca organ consultativ la nivelul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare (ROF), după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art.1 Se numeşte Consiliul Tehnico-Economic (CTE) ca organ
consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru analizarea,
verificarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice care stau la baza
realizării investiţiilor proprii, ale serviciilor publice de interes judeţean, ale
instituţiilor şi unităţilor din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
după cum urmează:
A. Coordonator şi preşedinte al Consiliului Tehnico-Economic:
Domnul Kecskés-Sim ionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
B. Înlocuitor al preşedintelui Consiliului Tehnico-Economic:
Doamna Tabără Cam elia - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
C. Membrii titulari ai Consiliului Tehnico-Economic:
1. Domnul P opescu Grigore-Dorin - Director executiv - Direcția drumuri
județene, investiții - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul P op M arian-Gabriel - Șef serviciu - Serviciul administrare
drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Hasnăș Veronica - Șef serviciu - Serviciul managementul
investiţiilor publice - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Farcaș-R otariu Cristina-Annam aria - Șef serviciu Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, mediu, transport - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
5. Doamna Borșa Lum inița - Șef birou - Biroul mediu, transport județean
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
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6. Domnul Sălăgean Vasile-Francisc - Consilier superior - Coordonator
Compartimentul Autoritatea județeană de transport - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
7. Domnul Cioarba Teofil-I ulian - Director executiv - Direcția economică
-Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
8. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - Șef serviciu - Serviciul coordonare
instituții subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
9. Doamna P arasca Duța-R afila - Șef serviciu - Serviciul financiar,
contabilitate - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
10. Domnul Hangan Vasile - Specialist soluţii tehnice - reprezentant
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., Departamentul Centru
Operaţiuni Cluj-Alba-Bistriţa-Năsăud;
11. Domnul Dodea I rim ia I oan - Coordonator acces la rețea reprezentant DELGAZ GRID S.A.;
12. Domnul Bodiu Adrian - Șef secție - reprezentant Compania Naţională
de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8;
13. Domnul M ihalca Alex andru - Șef serviciu - reprezentant Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud;
14. Domnul Hășm ășan Teodor - Director - reprezentant Administraţia
Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală Someş-Tisa, Sistemul
de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud;
15. Domnul P ătraşcu Ovidiu Dan - reprezentant Societatea de
Distribuţie Energie Electrică România, Sucursala Bistriţa;
16. Domnul Gorea Tănasie - Director tehnic - reprezentant S.C. AQUABIS
S.A. Bistriţa;
17. Doamna Gal M ariana - Consilier superior - reprezentant Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
18. Domnul Vlad Grigore - Adj. şef SDN - reprezentant Compania
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti,
Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale
Bistriţa;
19. Domnul cm s. șef Buta Ciprian - Șef serviciu - reprezentant
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud;
20. Domnul lt.col.ing. Florea Vitalie - reprezentant Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud;
21. Domnul lt.col. Carțiș M arcel-Sorin - Şef birou cooperare civilmilitară - reprezentant Unitatea Militară 01331 Bistriţa.
D. Înlocuitori ai membrilor titulari ai Consiliului Tehnico-Economic:
1. Domnul P ârcălab Lucian-Viorel - Consilier superior - Serviciul
managementul investiţiilor publice - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
(înlocuieşte pe domnul Popescu Grigore-Dorin);
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2. Domnul Zăgrean Cristian Vasile - Consilier superior - Serviciul
administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
(înlocuieşte pe domnul Pop Marian-Gabriel);
3. Doamna Olinca Viorica - Consilier superior - Serviciul managementul
investiţiilor publice - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe
doamna Hasnăș Veronica);
4. Doamna Sălăgean Ana-M aria Diana - Consilier principal Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Farcaș-Rotariu
Cristina-Annamaria);
5. Doamna Strugariu I ulia Silvia - Consilier superior - Biroul mediu,
transport județean - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe
doamna Borșa Luminița);
6. Domnul Herinean Dorel - Consilier superior - Compartimentul
Autoritatea județeană de transport - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
(înlocuieşte pe domnul Sălăgean Vasile-Francisc);
7. Doamna Bugnar Daniela-Florina - Şef serviciu - Serviciul buget,
monitorizare investiții - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte
pe domnul Cioarbă Teofil-Iulian);
8. Doamna Câm pan Aurora-Anca - Inspector superior - Serviciul
coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu - Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Ceuca GabrielaAdriana);
9. Domnul Redl Alexandru-I osif - Consilier superior - Serviciul financiar,
contabilitate - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna
Parasca Duța-Rafila);
10. Domnul Bodnar I oan - Supervizor - reprezentant TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A., Departamentul Centru Operaţiuni Cluj – Alba
–Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Hangan Vasile);
11. Domnul Agrişan Adrian - Manager de racordare - reprezentant
DELGAZ GRID S.A. (înlocuieşte pe domnul Dodea Irimia Ioan);
12. Domnul Benția I acob - Șef Secție Adj. - reprezentant Compania
Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8 (înlocuieşte pe
domnul Bodiu Adrian);
13. Doamna R us M arinela Aurelia - reprezentant Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Mihalca
Alexandru);
14. Domnul Sărm ășan M ihai - Inginer şef - reprezentant Administraţia
Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală Someş-Tisa, Sistemul
de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul
Hășmășan Teodor);
15. Domnul P op Dan - Şef serviciu - reprezentant Societatea de Distribuţie
Energie Electrică România, Sucursala Bistriţa (înlocuieşte pe domnul
Pătraşcu Ovidiu Dan);
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16. Doamna Jiga Felicia - Şef birou - reprezentant S.C. AQUABIS S.A.
Bistriţa (înlocuieşte pe domnul Gorea Tănasie);
17. Doamna Vrășm aş Cornelia - Consilier superior - reprezentant Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe
doamna Gal Mariana);
18. 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);
19. Domnul cm s. M urariu Viorel - reprezentant Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Buta Ciprian);
20. Doamna lt.col.ing. P op Erzsébet - reprezentant Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe
domnul lt.col.ing. Florea Vitalie);
21. Domnul M aior Zegleanu R ăzvan - Comandant comenduire de
garnizoană - reprezentant Unitatea Militară 01331 Bistriţa (înlocuieşte
pe domnul Carțiș Marcel-Sorin).
2. Art.4 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art.4 Lucrările de secretariat ale CTE vor fi asigurate de următorii
funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud:
A. Secretariatul Consiliului Tehnico-Economic:
1. Doamna M arga Florina-Codruţa - Consilier principal - Serviciul
administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul Nat Theodor-Adrian - Consilier asistent - Serviciul
managementul investițiilor publice - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Lăpușan I onela-Lavinia - Consilier principal - Biroul mediu,
transport județean - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
B. Înlocuitori Secretariat Consiliul Tehnico-Economic:
1. Doamna Strugari Anam aria-Georgeta - Consilier asistent - Serviciul
administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
(înlocuieşte pe doamna Marga Florina-Codruţa);
2. Doamna Sălăgean Codruța - Consilier superior - Serviciul
managementul investiţiilor publice, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
(înlocuieşte pe domnul Nat Theodor-Adrian);
3. Doamna Tănase I ordana - Inspector superior - Compartimentul
urbanism, amenajarea teritoriului, GIS - Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud (înlocuieşte pe doamna Lăpușan Ionela-Lavinia).
Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, care
se află la poziția nr.10 pe ordinea de zi. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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(Nu a votat domnul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan).
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/3650 din 19.02.2021 privind
aprobarea utilizării parțiale în anul 2021 a excedentului anual al
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31
decembrie 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
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 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan).
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am ajuns la punctul Diverse.
Doamna Calo Viorica ați solicitat o intervenție la punctul Diverse, vă rog?
Viorica Calo: - consilier județean Vă mulțumesc, domnule președinte.
Ținând cont de faptul că astăzi am fost convocați la ședința de ATOP,
am întrebat-o pe doamna secretar, suntem în jur la 20 de persoane, dacă nu
și mai multe, și o facem live și am făcut-o live tot timpul, aș veni cu o
propunere, domnule președinte. Pentru că ieri m-am simțit foarte bine live în
ședințele de comisii, unde poți foarte bine comunica și foarte bine argumenta
și unde primim răspunsuri foarte bune, aș veni cu propunerea, dacă sunteți
de acord, și sper să fiți de acord ca ședințele de comisii, să le facem la sediul
consiliului județean, live. Suntem 7 persoane, plus cei care sunt în
administrație, deci nu cred că depășim mai mult de 10-12 persoane ca
prezență. Este mult mai benefic să discuți live, face to face. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule George, puteți să creați o procedură de vot pentru acest
subiect?
Stimați colegi, ați ascultat cu toții solicitarea doamnei consilier județean
Viorica Calo. L-am rugat pe informaticianul nostru să inițieze o procedură de
vot pe acest subiect.
Întradevăr, ședințele de comisii, având un număr redus de consilieri
județeni, cred că se pot desfășura cu respectarea distanțării și a tuturor
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reglementărilor pentru protecție sanitară, prevăzute de starea de alertă. Dar,
decizia trebuie să aparțină plenului consiliului județean. O să vă supun votului
dumneavoastră propunerea doamnei Viorica Calo. Decizia vă aparține, dacă
vreți ca ședințele să se țină în continuare online sau vreți să se desfășoare
fizic la sediul consiliului județean.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, o mică intervenție până se poate vota.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, vă rog, domnule Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Legat de proiectul privind protecția mediului, fiecare om poate contribui
la protecția mediului și la îmbunătățirea calității aerului sau poate să strice
calitatea aerului. În județ, de exemplu, în fiecare primăvară și toamnă vedem
cu toții, și mai ales anul trecut, a crescut fenomenul de ardere a vegetației.
Este un fenomen destul de grav care produce foarte multe pagube. Noi am
inițiat împreună cu ISU, un proiect, care, sper să îl și susținem din buget și în
care, sper să ne implicăm cât mai mulți, pentru că, să știți, acest fenomen de
ardere a vegetației e unul destul de răspândit. Noi nu avem educația de a
folosi vegetația, și, din păcate, în ultimii 20 de ani, o grămadă de oameni, în
special din mediul rural dau foc la vegetație. Un lucrul important care îl
putem face este să consiliem oamenii să nu mai ardă vegetația. Este vorba
de un proiect în care sunt implicați primarii, dar vreau ca și consilierii județeni
să se implice. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule consilier. Este legislație care interzice cu strictețe
și cu sancțiunile de rigoare modul de curățare a terenurilor prin aprindere. Se
întâmplă foarte multe nenorociri, pe lângă faptul că se distruge
biodiversitatea și tot ceea ce înseamnă viață în acele zone de teren, plus că
de foarte multe ori, în urma acestor proceduri de curățare a terenurilor se
declanșează incendii de pădure foarte mari. Legat de buget, așteptăm cu
mare interes, numai că, Guvernul, pe care îl reprezentanți și dumneavoastră,
nu este foarte darnic, domnule consilier Coman. Avem foarte multe minusuri,
pe cifrele publicate. De exemplu, la rețeaua de drumuri județene, vineri,
Guvernul coaliției condus de domnul Cîțu, ne-a acordat aproximativ 11
milioane, luni au mai făcut o ședință și ne-au mai tăiat vreo 4 milione, iar la
Parlament au trimis vreo 7 milioane, care ne creează foarte mari probleme.
Așteptăm votul Parlamentului și promulgarea bugetului.
Discuțiile dumneavoastră în ATOP, propunerea și ceea ce putem susține
pentru îmbunătățirea tratamentului pe care din păcate nu-l avem față de
mediu, nu numai în problema care ați ridicat-o dumneavoastră, vedem cum
se aruncă deșeurile absolut peste tot, vedem cum arată cursurile de apă deci
absolut orice lucru care îl putem face, să sprijim protecția mediului, în mine
aveți un sprijin și un partener.
15

De asemenea, fac apel la calitatea dumneavoastră de dascăl, cu ocazia
aceasta, la toți dascălii care ne privesc, și nu numai, la părinți, la bunici, la
frați... cred că ar trebui identificată educația tinerilor în ceea ce privește
protejarea și protecția mediului, pentru că, copiii sunt extrem de atenți la
aceste detalii, și am văzut situații în care copilul și-a atenționat părintele că a
aruncat ceva pe jos și că el a învățat la școală că trebuie pus la coș. Apelez la
dumneavoastră și implicarea fiecăruia poate aduce un plus. Subscriu la
propunerea dumneavoastră, numai că v-am spus, există legislație, există
sancțiuni și ar fi bine să-și facă treaba autoritățile.
Rus Marin-Vasile: - consilier județean O mică intervenție aș avea și eu, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Rus, v-am auzit. Supunem la vot propunerea doamnei Calo
Viorica și după, vă dau cuvântul.
La punctul 12 aveți procedura de vot cu privire la propunerea doamnei
Calo Viorica, ca ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud să se desfășoare cu prezența fizică a consilierilor județeni.
Vă rog să votați cu „da”, „nu” sau „abținere” propunerea doamnei Calo
Viorica, fiecare după propria conștiință, cum vă doriți să se desfășoare
ședințele.
Viorica Calo: - consilier județean Adică, domnule președinte, cu „da”, dacă votează propunerea mea și cu
„nu”, împotriva propunerii mele.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Exact...„da” nu poate fi niciodată „nu”, și „nu” nu poate fi niciodată „da”.
Viorica Calo: - consilier județean Deci, la propunerea mea se votează cu „da” sau „nu”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna consilier județean sunt două variante de desfășurare a
ședințelor: cele online, cum sunt acum sau cu prezență fizică. Dumneavoastră
ați venit cu o propunere, de schimbare a modului de desfășurare a ședințelor,
cu prezență fizică la consiliul județean, sau live, cum îi spuneți
dumneavoastră. Acum, colegii noștri vor decide cum vor. Asta e democrația.
Vă rog frumos, stimați consilieri, să votați propunerea doamnei Calo Viorica.

Cu 4 voturi „pentru”, 10 voturi „îm potrivă”, 14 „abțineri” și 3
consilieri județeni care nu au votat, propunerea dumneavoastră,
doamna Calo Viorica, nu a fost adoptată.

Asta înseamnă democrație participativă, deci, nu decid eu. Doar 4 colegi
au votat favorabil propunerea dumneavoastră.
Viorica Calo: - consilier județean Doar o secundă, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, v-am dat cuvântul, era înscris domnul Rus, pe urmă din
nou dumneavoastră.
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Domnule consilier județean Rus Marin, vă rog.
Rus Marin-Vasile: - consilier județean Bună ziua. Am avut o problemă cu microfonul și nu am putut interveni la
punctul 11. Vrem un amendament. Suntem de acord ca sumele să se dea
pentru baza sportivă, dar am fi vrut să avem o mențiune, respectiv, un
amendament, ca baza sportivă să nu fie doar pentru sportivii de performanță,
să poată fi folosită și de locuitorii județului Bistrița-Năsăud.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule consilier județean, eu cred că propunerea dumneavostră este
foarte bine venită. Când vom ajunge la momentul în care Compania Națională
de Investiții să ne predea acel obiectiv în administrarea consiliului județean,
cu respectarea legislației în vigoare, care condiționează în anumite moduri
desfășurarea unor activități, cu mare drag, ne vom așeza și vom discuta
regulamentul de folosire a acestei investiții, a acestui complex sportiv, cu
toate regulile care se impun. Dar, e prematur să discutăm despre acest
subiect. În momentul în care vom ajunge să discutăm despre regulamentul
de organizare al competițiilor, regulamentul de funcționare a sălii, cu mare
drag, vom dezbate acest aspect. Cred că trebuie să tratăm în mod egal pe
toată lumea.
Rus Marin-Vasile: - consilier județean Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu mare drag. Doamna consilier județean Calo Viorica, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să ”mulțumesc” tuturor
colegilor mei, consilieri județeni, care au votat împotrivă și care s-au abținut.
Așa îmi dau seama cât de prezenți vor să fie în activitatea și în funcția pe
care o au, live, la consiliul județean. Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, doamna consilier județean.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Domnule președinte, aș dori să am o intervenție, dacă se poate.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier județean Moldovan Florin.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Stimați colegi, am primit o adresă privind o plângere prealabilă
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr.107 din
24.09.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a
aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bistrița Năsăud.
Întrebarea mea, domnule președinte, este: de ce această plângere
prealabilă nu a venit pe masa consilierilor județeni? Dat fiind că noi suntem
cei care am decis, la momentul respectiv, tot nouă trebuia să ne ajungă și
această plângere prealabilă, conform legii. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 17

Cred că v-ați adresat greșit, nu președintele consiliului județean
gestionează aceste lucruri, ci secretarul general al județului.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Dumneavoastră conduceți ședința.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu conduc ședința, dar eu aflu acum, de la dumneavoastră că am primit
o plângere prealabilă. Secretarul general al județului este aici alături noi. O să
o întreb pe doamna secretar general al județului cărui fapt se datorează
neprezentarea acestei plângeri prealabile plenului consiliului județean.
Doamna secretar general al județului, vă rog.
Alexandrina-Crina Borș: - secretarul general al județului Așa cum s-a procedat dintotdeauna, s-a făcut răspunsul la plângerea
prealabilă de către aparatul de specialitate, cu semnătura executivului.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Din câte știu, atâta timp cât plângerea prealabilă vine formulată
împotriva unei hotărâri a consiliului județean, cei care trebuie să ia act, în
primă fază, sunt consilierii județeni care au decis, nu secretarul județului.
Consiliul județean, la fel ca și consiliile locale primesc la fel, orice plângere
prealabilă vine în cadrul consiliilor, pentru că ei sunt decidenții. Noi, în
termenul legal nu am primit această plângere.
Alexandrina-Crina Borș: - secretarul general al județului Deci, răspunsul s-a făcut de către executiv așa cum s-a procedat
întotdeauna la nivelul consiliului județean.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Conform legii, spuneți dumneavoastră, noi nu trebuie să fim informați că
a existat o plângere prealabilă împotriva unei hotărâri luată de către consiliul
județean, implicit de către consilierii județeni?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu consider că nu este nicio problemă să puneți la dispoziția consilierilor
județeni și plângerea și răspunsul, sunt documente publice. Nu văd care este
problema.
Am rugămintea la dumneavoastră, doamna secretar general al județului,
ca pe e-mailul colegilor consilieri județeni să le puneți la dispoziție, plângerea
prealabilă și răspunsul.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Bănuiesc că toate de acum înainte, pentru că am înțeles că ar fi și altele
din spate la care s-a răspuns tot de către partea de executiv.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vi le dăm pe toate, domnule consilier județean Florin Moldovan. Cu ce
dată vreți să vi le dea pe toate?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Nu am eu pretenția în sensul acesta. Asta este legea, domnule
președinte, și dumneavoastră sunteți cel care ziceți că apărați și respectați
legea. Haideți să o respectăm întru totul.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu am rugămintea să vă uitați un pic mai bine peste lege și să vedeți că
responsabilitățile sunt împărțite. Sunt responsabilități care sunt ale
președintelui consiliului județean, care nu se suprapun cu responsabilitățile
secretarului general al județului care are anumite obligații legate de acest
subiect.
Doamna secretar general, înțeleg că vreți să mai interveniți, vă rog.
Alexandrina-Crina Borș: - secretarul general al județului Așa s-a procedat dintotdeauna, și când a fost fostul secretar general, și
pe vremea domnului Redl, și anterior. Aparatul de specialitate al consiliului
județean, cu semnătura executivului, a răspuns, pentru că reprezentantul
consiliului județean este președintele, dar, de acum, voi introduce toate
plângerile prealabile în consiliul județean. Într-adevăr, am văzut că, în alte
locuri, se procedează astfel. La nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nu
s-a procedat niciodată așa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am rugămintea să citiți cu atenție legea, doamna secretar general și să
facem conform legii. Dacă legea prevede că aceste plângeri trebuie
prezentate plenului, se prezintă plenului, dacă legea nu prevede acest lucru
să continuați să faceți cum prevede legea.
Samuel- Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, ați semnat ca primarul!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu am semnat nimic...dar ce să faci, probabil, se mai întâmplă lucruri în
viața asta, dar lucrurile acestea sunt publice. Nu avem nimic de ascuns.
Dacă nu mai sunt alte intervenții, o rugăm pe doamna coordonator al
grupului din cadrul Asociației Tineri pentru Comunitate Bistrița, doamna
profesor Iulia-Ioana Cihărean, să intervină.
Iulia-Ioana Cihărean: - invitat Bună ziua. Vă mulțumesc că ne-ați oferit această oportunitate de a lua
parte la o ședință de consiliu județean.
Motto-ul ERASMUS PLUS, la nivelul agenției naționale, este să
transformăm România prin învățare. Urmând acest motto, noi am considerat
că este o oportunitate uriașă, pentru tineri, pentru a învăța ce înseamnă, de
fapt, implicarea în comunitate, așa cum consilierii județeni aleg să reprezinte
cetățenii de la nivelul județului. Pentru tineri este o modalitate optimă de a
învăța, dacă cineva le reprezintă interesele, cui să se adreseze și ce inițiative
pot avea la nivelul consiliului județean. Prin intermediul acestui proiect dorim
ca tinerii să învețe ce înseamnă să fie activi în comunitate. Un prim aspect, pe
care îl considerăm important, pe care vrem să-l aflăm de la dumneavoastră,
este care sunt posibilitățile tinerilor de a participa la ședințele autorităților
locale, județene?
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă răspund punctual. Conform
legii, ședințele autorităților deliberative locale, ale consiliului județean sau ale
consiliului municipal orășenesc sau comunal, sunt publice. Trăim o perioadă
specială, din cauza pandemiei, când lucrurile nu mai sunt în zona de
normalitate, dar atunci când sunt solicitări justificate, pe modelul în care noi
ne întâlnim astăzi, lucrurile se pot rezolva. Legat de modul de adresare către
aleșii județului, demnitari sau consilieri județeni, sunt mai multe modalități: în
mod oficial, pe site-ul consiliului județean, pe pagina de facebook a consiliului
județean sau pe paginile personale ale consilierilor județeni. Depinde cui vreți
să vă adresați: președintelui, vicepreședinților sau consilierilor județeni. Deci,
paginile noastre sunt publice, ne puteți adresa întrebări și colegii noștri vor
răspunde cu celeritate la întrebările adresate.
Iulia-Ioana Cihărean: - invitat Mulțumesc mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog să continuați dacă mai aveți alte întrebări.
Alexandru Câmpan: - invitat Bună ziua! Numele meu este Câmpan Alexandru, sunt elev în clasa a
XII-a la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” și am o întrebare pentru
dumneavoastră, în calitate de consilieri județeni. Există o strategie de
uniformizare a oportunității tinerilor din satele și comunele județului BistrițaNăsăud și celor din orașul Bistrița?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mai concret, dacă poți să fii, te rog.
Alexandru Câmpan: - invitat Am observat o discrepanță destul de mare cu privire la implicarea
tinerilor în viața comunității. Cei de la sate, din punctul meu de vedere, au
mult mai puține oportunități decât cei care locuiesc în orașe, mai ales în
orașul Bistrița. Există o strategie prin care se poate uniformiza acestă
discrepanță?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De uniformizat nu putem uniformiza astfel de lucruri. În schimb, cred că
se pot face mai multe lucruri decât ceea ce s-a făcut până acum. Noi am
făcut demersuri, am constituit un consiliu județean al tinerilor, ieri i-a expirat
mandatul, unde erau reprezentanți ai tuturor liceelor și ai mediului universitar
al județului Bistrița-Năsăud. Anul trecut am vrut să reluăm alegerile pentru
noul consiliu județean al tinerilor dar, din păcate, datorită pandemiei și a
reglementărilor restrictive de întâlnire, face to face, a trebuit să amânăm
acest lucru. Sigur, aceste reglementări pot fi făcute ca recomandare și putem
discuta, în mod concret pe un asemenea subiect. Poate exista o discuție pe
baza unor propuneri pentru dezvoltarea unei astfel de strategii privind
informarea, comunicarea, atragerea spre democrație participativă a tinerilor
din județ. Cred că lucrul acesta se poate face și la nivelul consiliului județean,
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o hotărâre de consiliu județean prin care să se facă recomandări către
consilile locale, pentru că vorbim de autonomia autorităților locale.
Autoritățile locale se subordonează legii și cetățenilor. Noi nu avem nici un
grad de subordonare cu celelalte consilii locale sau primării. Dar, putem să
facem o dezbatere și o recomandare către consilile locale pe acest subiect.
Cred că propunerea este una foarte bună, o să luăm act de ea, colegii mei
din executiv, de la serviciul relații publice o să vă contacteze, să discutați mai
în detaliu pe acest subiect.
Iulia-Ioana Cihărean: - invitat Vă mulțumim mult. Am mai avea o întrebare la adresa dumneavoastră
sau a consilierilor județeni.
Care este viziunea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud referitor la
alinierea la obiectivele de sustenabilitate 2030, dat fiind faptul că tinerii care
fac parte din acest proiect în anul 2030 vor intra pe piața muncii, și vedeți,
acum, contextul acesta pandemic, a bruiat un pic planurile de viitor?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles. Conform legii administrației publice, consiliul județean are
foarte puține atribuții în această zonă. Reglementările pe această zonă sunt
cele mai multe la nivel guvernamental sau al Parlamentului României. Nu
prea avem noi atribuții în această zonă. Subscriu și eu la ceea ce ați susținut
dumneavoastră, că această criză sanitară a dereglat foarte tare activitatea
economică și viața noastră de zi cu zi. Deci, nu aș putea să dau răspunsuri la
o strategie pentru că atribuțiile noastre în această zonă sunt nesemnificative.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Îmi permiteți o intervenție scurtă? Este în desfășurare un proiect, și am
avut prima discuție cu doamna Tabără Camelia, legat de consilierea elevilor.
Cred că una din cele mai grave probleme pe care le avem noi în școală este
faptul că elevul nu știe după terminarea liceului, cel puțin jumătate dintre ei,
în ce direcție să meargă. Și, în prezent, sunt probleme de genul acesta și
probabil o să fie și mai mari pe viitor. De aceea, am venit în sprijinul lor, și
încercăm prin CJRAE, instituție care se ocupă de consiliere, să-i ajutăm mult
mai profesionist decât s-a făcut până acum. Sper să ne ajute consiliul
județean, prin buget, anul acesta, ca să punem la punct câteva centre și
acești tineri să fie consiliați. Să știți că diriginții nu sunt suficienți de buni
pentru a-i consilia în carieră, dar avem specialiști în CJRAE și oamenii aceia
trebuie să-și facă treaba... prin cumpărarea unor teste... este o chestiune mai
complicată, dar eu sper ca anul acesta să se pună la punct. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu precizarea, doamna profesor, că finanțarea CJRAE se face de către
Guvernul României și activitatea CJRAE este coordonată de inspectoratul
școlar județean. Noi suntem o stație, pentru banii care vin de la Guvern, către
CJRAE. E bună intervenția domnului consilier județean Coman care e și dascăl
la origini, dar problemele învățământului cred că sunt cu mult mai mari și cu
mult mai multe probleme decât cea pe care ați adus-o dumneavoastră în
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discuție. Și vedem că, din păcate, Guvernul României a alocat, în mod
negativ, cea mai mică cifră din PIB din ultimii ani pentru învățământ, adică în
jur de 2,5%. Dacă vă uitați peste statisticile europene suntem departe de
realitate și este foarte greu să faci învățământ de calitate fără resurse. Asta e
viața. Toți politicienii promit de ani de zile că o să dea 6% din PIB pentru
educație și am ajuns la marea performanță să scădem de la 3,8%/4%/3,7%
la 2,5%.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean E 3,1%, din câte știm, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu zic să mai citiți și să mai socoți. Eu vorbesc de informațile de la
Institutul Național de Statistică, de la Consiliul Fiscal, de la Consiliul Economic
și Social care au dat aviz negativ Guvernului pe acest proiect de buget și
datorită modului în care au tratat prioritățile, partea de învățământ și de
cercetare, sau dacă vreți, de sport, domnule Coman, dacă tot m-ați provocat.
Știți care este ponderea investițiilor în sport în cadrul bugetului? Care
este cuantumul?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Aveți dreptate că sumele sunt prea mici.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă spun eu, 0,026% de la 1,17% în anul 2001, când domnul Georgiu
Gingăraș era ministrul tineretului și sportului. Ne mirăm că nu mai avem
rezultate, dar cu 0,026% investiții în sport!
Vă rog, doamna profesor.
Iulia-Ioana Cihărean: - invitat O ultimă intervenție. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu ne grăbim. Dacă mai aveți întrebări?
Iulia-Ioana Cihărean: - invitat Există o falsă impresie a tinerilor, faptul că, în momentul actual,
politicile de tineret se rezumă la „alegem cine ne reprezintă”, și de acolo
încolo, reprezentantul e suficient să-și facă treaba și că, oarecum intuiește
ceea ce își doresc ei. Pornind de la această, oarecum greșită impresie, ce
recomandări aveți pentru tineri? Cum să se facă auziți în comunitățile din care
fac parte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Lucrurile sunt foarte simple, este vorba de implicare, doamna profesor.
Dacă implicarea e din 4 în 4 ani, așa rămân și lucrurile. Dacă implicarea va
deveni una permanentă, sigur lucrurile vor conta mai mult. Știți și
dumneavoastră, că atunci când ești unit, și ai o voce care se vrea să se facă
auzită, oricare politician, fie el de stânga, de dreapta, din centru, din
extremă, va apleca cu mai multă atenție urechea la problemele unei categorii
sociale, în cazul de față, tinerii. Sunt mai multe posibilități, sunt asociații
profesionale ale elevilor, ale studenților, pe școli. Noi am făcut pasul să facem
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un consiliu județean al tinerilor, exact pe structura celui real, în care tinerii să
se poată întâlni. Le-am decontat transportul, le-am finanțat anumite proiecte,
legea ne permite acest lucru, și o să o facem în continuare, dar ei trebuie să
fie mai activi, adică trebuie să fie prezenți în viața societății. Dacă vor să se
implice politic pot să se inscrie în organizațiile de tineret ale partidelor politice
existente în România. Acolo unde se regăsesc ei, citind doctrine, deși foarte
puțini tineri ajung într-un partid pe baza doctrinelor dar, unii simpatizează un
lider, la alții le place un proiect al unui partid. Deci, e alegerea lor, dar ei
trebuie să fie mai implicați ca, poziția lor, vocea lor, proiectele lor să se facă
auzite. Din păcate, viața civică în România este undeva, așa ca și procentul
susținerii sportului în bugetul pe anul 2021, e trist dar educația civică ne-ar
rezolva și ceea ce am discutat în ședință, și ceea ce a subliniat domnul
consilier județean Coman, modul în care tratăm mediu, modul în care
respectăm sursele de apă, modul în care ne respectăm unii pe alții. Vedem
că, din păcate, disputele, ura a crescut foarte mult în societate și asta este și
pentru că activitatea/cultura civică nu este la nivelul altor state dezvoltate.
Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog.
Ioan Zăgrean: - consilier județean Domnule președinte, aș avea și eu o intervenție, dacă se poate.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul consilier județean Ioan Zăgrean, liderul grupului PNL din
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Ioan Zăgrean: - consilier județean Am ascultat ceea ce dumneavoastră ați prezentat referitor la bugetul
pentru învățământ. Dacă ne uităm la procent, așa este, procentul este mic,
dacă ne uităm la suma care rezultă din PIB vedem că este oarecum
comparabilă. Cred că, ar trebui să ținem cont și de vremurile pe care le trăim,
de criza care datorită pandemiei a fost prezentă, este și cu siguranță va mai
fi. Eu cred că noi, consilierii județeni, nu prea putem influența bugetul la nivel
național, de aceea, cred că putem avea intervenții, dar nu știu cât vom putea
influența. Cred că banii, așa puțini câți sunt ei, dacă vom reuși să-i folosim
eficient, și asta ar trebui să fie preocuparea noastră, cred că vom putea
merge înainte. Eu pledez pentru înțelegere și folosirea banului, așa puțin cât
este el la consiliul județean, în toate domeniile, în modul cel mai eficient.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu subscriu la poziția dumneavoastră, domnule Zăgrean, să folosim cât
mai eficient banii la consiliul județean, dar la cealaltă poziție sunt într-o
contradicție totală. E vorba de viziuni. E adevărat că de-a lungul timpului,
guvernele nu au finanțat la nivelul care trebuia învățământul, dar dacă noi nu
înțelegem, nici după 31 de ani de la revoluție, că două sisteme, doi piloni,
sunt foarte importanți, sistemul de învățământ și sănătatea, și în continuare
le tratăm ca „cenușăreasa” bugetului, greșim profund. Nu e nici o aluzie
politică, nu acesta este scopul discuției noastre, dar eu cred că, chiar în
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situația specială a pandemiei, trebuie să tratăm cu prioritate învățământul și
sănătatea. Dar, e vorba de viziuni, actuala coaliție de guvernare ne-a
prezentat viziunea ei.
Pentru doamna profesor și pentru tineri, uitați-vă la opoziție, că opoziția
în aceleași cifre, adică într-un deficit de 7,26% opoziția, coaliția de guvernare
cu un deficit de 7,16%, are cu totul alte priorități și cu totul alte viziuni: mai
mulți bani la învățământ, mai mulți bani la sănătate, creșterea pensiilor,
creșterea alocațiilor, subvenționarea în continuare a transportului studenților
pe cale ferată, mijloace de transport în comun, subvenționarea elevilor, dar
aceasta este decizia pe care o ia fiecare coaliție de guvernare. Eu nu sunt de
acord că datorită crizei, cu tot respectul pe care îl port domnului Zăgrean,
trebuie să „faultăm” învățământul. Pentru că l-am „faultat” destul 31 de ani,
pentru că nefinanțând 31 de ani cercetarea, toate creierele noastre lucrează
pentru alte state, toți oamenii valoroși lucrează pentru alte sisteme
economice. Din păcate, continuăm să nu finanțăm cel mai important lucru,
după părerea mea, învățământul.
Cred că bugetul ar trebui să înceapă așa. Cum începem bugetul? Cu
viitorul țării. Ce vrem cu viitorul țării? Vrem să fie unul sustenabil, glorios 6%. Ce facem cu cercetarea? Vrem să facem cercetare, să aducem plus de
valoare și să nu tot cumpărăm din hipermarketuri și de pe toată piața străină?
Cât la cercetare? Minim 1%. Și pe urmă mai vedem ce facem cu restul. E
vorba de opinii, de poziții și de viziuni.
Ioan Zăgrean: - consilier județean Eu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, dar cred
că pledoaria aceasta trebuia făcută în Parlament sau la Guvern.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte M-ați provocat și aveți dreptate, nu noi rezolvăm lucrurile acestea, dar
avem și noi o părticică.
Dacă tinerii doamnei profesor Cihărean ar fi mai vocali pe subiectul
acesta, noi toți consilierii județeni am fi mai vocali pe subiectul acesta. Dacă
toți cetățenii României ar fi mai vocali pe subiectul acesta, cred că Guvernul
s-ar gândi de două ori dacă ar mai scădea bugetul la învățământ. Dar, din
păcate, mă întorc și zic că spiritul civic al poporului este undeva foarte, foarte
jos.
De asemenea, doamna profesor, pentru tineri, intrați pe INS, că sunt
date publice, vedeți cât dădea stânga, pentru zona asta socială și de
învățământ? Cât dă dreapta? Care sunt viziunile stângii? Care este viziunea
dreptei! Și vă puteți face niște opinii corecte pe date statistice.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, o intervenție scurtă. Dezvoltarea unei țări se face
cu politici de dreapta, nu de stânga.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte M-ați dat pe spate, noroc că am spătar la scaun. Mulțumesc, domnule
Coman. Vă doresc o zi minunată!
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Stimați colegi, doamna profesor, dacă mai aveți întrebări?
Iulia-Ioana Cihărean: - invitat Vă mulțumesc mult pentru această oportunitate de a participa la o
ședință a consiliului județean. Alături de mine și colegii de la Bistrița, a fost și
un grup de la Căian. Țin să vă mulțumesc că le-ați oferit această ocazie să
vadă ce se întâmplă de fapt, în consiliul județean, că de fapt, acolo, sunt
niște oameni care lucrează, că nu trebuie să fie speriați în a face petiții, în a
iniția diverse acțiuni, că se pot adresa consiliului județean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Chiar îi încurajez să facă aceste lucruri. Și eu vreau să vă mulțumesc că
ați fost alături de noi. Vreau să vă spun că colegii mei din cadrul consiliului
județean, indiferent de simpatiile politice sau partidele din care fac parte,
sunt în primul rând, aici, reprezentând cetățenii județului. Le mulțumesc, pe
această cale, că toate proiectele de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud, de
opt ani și jumătate de când conduc acest consiliu, au primit un sprijin
unanim. Adică, ar fi ideal dacă Parlamentul României, din când în când, ar
intra pe ședințele on-line ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și ar vedea
seriozitatea consilierilor județeni și modul în care pun problema, și sigur,
România ar merge mai bine, dacă modelul de la județul Bistrița-Năsăud ar
putea fi mutat la nivelul Parlamentului României.
Vă mulțumesc mult. Vă doresc o zi bună tuturor!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1105)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
EMIL RADU MOLDOVAN
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