ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/6557 din 23.03.2022
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 16 martie 2022, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
din data de 16 martie 2022 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.26 din 11.03.2022 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 16 martie 2022, orele 1430. 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
prezenți 29 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Doru, doamna Calo
Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna Duca Simona-Elena, domnul
Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș FlorinGrigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan Nicolae-Grigore,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul
Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George, domnul Puica Vasile, domnul Rus
Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul
Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și
doamna Ulecan Maria.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Moldovan FlorinCristian.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului și domnul Grigore-Florin Moldovan - Administratorul public al
județului.
*

De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: doamna Butta Elena director executiv, domnul Cioarba Teofil-Iulian - director executiv, doamna
Ceuca Gabriela-Adriana - șef birou, doamna Botiș Rodica - inspector de
specialitate, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, doamna Stan
Gabriela-Cristina - consilier superior, doamna Nicoară Maria - consilier
superior, doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, domnul Dragotă
Ciprian-Nicușor - consilier principal, domnul Spân George-Marian - consilier
principal, doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier cabinet președinte și
doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Danciu Mihai
Alexandru - director general la Societatea „LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI”
S.A. Bistrița și doamna Bîrsan Angela-Clara - director financiar la Societatea
„LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” S.A. Bistrița.
*
30
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc pentru prezență.
Cu permisiunea dumneavoastră o să începem apelul nominal.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni sunt prezenți 29, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru desfășurarea lucrărilor ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/5575 din 11.03.2022 privind
acordarea mandatului special reprezentanților Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări
Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

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

2. Proiect de hotărâre nr.IX/5532 din 11.03.2022 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici, aferenți obiectivului de investiții „Amenajări exterioare
pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul
Sportiv situat în localitatea Unirea, str.Aerodromului nr.33,
municipiul Bistrița”
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Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

3. Proiect de hotărâre nr.X/5411 din 10.03.2022 privind
actualizarea datelor de identificare a sectorului de drum de la km
6+280 la km 10+261 din drumul județean DJ173B înscris în Cartea
funciară nr.27877 Dumitra, proprietate publică a județului BistrițaNăsăud

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la proiectul ordinii de zi,
vă rog?
Ulecan Maria: - consilier județean Dacă îmi permiteți, domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna Ulecan, vă rog.
Ulecan Maria: - consilier județean Vă rog să îmi dați voie ca la proiectul nr.1 și la punctul 1.1 de pe
ordinea de zi să nu particip la vot. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Ulecan, e o regulă știută, toți colegii noștri care sunt membri ai
Adunării Generale a Acționarilor la LDP nu votează atunci când se votează
proiecte legate de instituția în a cărui AGA sunteți. Lucrul acesta este valabil
și pentru ceilalți 4 colegi. Mulțumesc.
Dacă sunt alte intervenții, vă rog? Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul ordinii de zi, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/5575 din 11.03.2022 privind
acordarea mandatului special reprezentanților Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări
Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Nu participă la vot reprezentanţii Județului Bistrița-Năsăud în AGA la
Societatea LDP S.A. Bistrița, respectiv următorii consilieri județeni: domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Bertel Doru,
domnul Pop George și doamna Ulecan Maria.
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Dacă sunt intervenții, vă rog?
Calo Viorica: - consilier județean Dacă îmi dați voie, domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, doamna consilier.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc. Deci, ieri după o dezbatere de aproape două ore pe un
singur punct, adică pe punctul LDP, am avut foarte multe de discutat, este un
dezastru ce se întâmplă și în ce situație este LDP-ul. Eu mi-am exprimat ieri
votul prin „abținere”. Astăzi studiind, vorbind, analizând acest subiect al LDPului, vă spun sincer cu mâna pe inimă că nu sunt foarte, foarte de acord ca
să se vândă aceste active, aceste terenuri și clădiri, imobile de la LDP, pentru
că nu este bine pentru societatea respectivă și nici pentru noi, ca și consiliul
județean și consilieri județeni.
Dar, trăgând concluzia că sunt foarte multe UAT-uri unde s-au început
lucrările și trebuie terminate, voi vota astăzi „pentru” acest proiect cu o
singură condiție, domnule președinte și, vă rog frumos, să se consemneze în
procesul-verbal și să ne spună dacă domnul Danciu, bănuiesc că este aici nu,
alături de noi?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Rugămintea să comunicați. Este și domnul Danciu în sală. Dar, tot ce
vorbește președintele sau consilierii județeni în ședință, totul se consemnează
pe baza înregistrării în procesul-verbal al ședinței. Vă ascultăm până la capăt
și toată lumea ia act de solicitările consilierilor județeni.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc. Deci, voi vota „pentru”, cu condiția ca conducerea LDP-ului
în fiecare lună, deci lunar să ne prezinte raport, nouă consilierilor județeni și
consiliului județean, bineînțeles, tot ce se întâmplă cu sumele care se
încasează și pe ce se cheltuiesc aceste sume. Deci, lunar, conducerea LDPului să dea raport consiliului județean și consilierilor județeni.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, doamna Calo. Dacă sunt alte intervenții?
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Dacă se poate, domnule președinte, un minut?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Subiectul este mai complex. Noi am atras atenția în ultimii 5-6 ani
asupra problemelor care există la LDP. Țin minte, încă, ultima ședință cu
domnul Rusu Andrei. Dacă țineți minte o parte dintre dumneavoastră, l-am
felicitat când a ieșit în pensie și a plecat. A lăsat LDP-ul cu vreun milion și
ceva de lei pe plus. Da, acum vreo 7 ani. Deci se poate! Stimați colegi, deci sa putut ca să menții această societate pe plus.
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Însă, după dânsul au venit manageri care și-au bătut joc de firmă ca să
nu spunem mai rău! Și-au bătut joc de această firmă și de muncitorii care
sunt acolo, că e vorba acum de vreo 80. Bănuiesc că înainte au fost mai
mulți. Oamenii aceștia, acum sunt într-o situație pe care numai ei o știu. Sunt
6-7 ani de dezastru managerial la această firmă. Acum suntem puși într-o
situație foarte complicată, eu sper totuși și am puțină încredere, nu foarte
multă, dar am puțină încredere în directorul nou. E mai tânăr, e din altă
generație, e un om serios și sper eu să se descurce, deși o să îi fie foarte
greu. O să îi fie foarte greu la ce are acumulat acum. Să știți că este vina și a
noastră, a celor care au girat asemenea conduceri. Colegii noștri din AGA, da,
trebuie să fie mai responsabili când sunt într-o societate în AGA. Da, să tragă
la răspundere directorii, să nu lase așa 6-7 ani ... și știu ei câțiva, la care le
sună în primul rând, da? 6-7 ani să vezi tu că merge firma spre dezastru și tu
să nu ne sesizezi, să nu vorbești, să nu faci gură, să stai acolo liniștit! Deci
firma aceasta s-a dus spre faliment sub ochii noștri! Noi am sesizat, mai mulți
dintre noi, situația în care se afla firma.
Urez succes directorului și să dea Dumnezeu ca cei 80 de muncitori să
nu fie peste câteva luni de zile în șomaj.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule consilier. Alte intervenții?
Nu sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră secret art.2
alin.(2) - desemnarea doamnei Parasca Duța-Rafila, șef serviciu, în calitate de
reprezentant al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în comisia care va
efectua vânzarea la licitație a activelor, vă rog să votați.
Scuturici Gheorghe: - consilier județean O scurtă intervenție, domnule președinte, pe procedură.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu în timpul votului, domnule Scuturici. Procedurile nu sunt în timpul
votului.
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Nu ați răspuns colegei noastre, doamnei Calo...raporturile lunare...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Scuturici, e procedură de vot, pe urmă purtăm dezbateri.
Rugămintea să respectați regulile!

Cu 24 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 5 consilieri județeni
care nu au votat, art.2 alin.(2) a fost adoptat.

Deschidem procedura de vot pentru proiectul de hotărâre în
integralitate. Vă rog să votați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 5 consilieri care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.
Nu au votat consilierii județeni care fac parte din AGA la Societatea LDP S.A.
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Bistrița, respectiv: domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Forai Mihael-Simion,
domnul Bertel Doru, domnul Pop George și doamna Ulecan Maria.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Scuturici, nu i-am răspuns doamnei Calo pentru că eu respect
regulile și procedurile. În momentul de față cred că solicitarea doamnei
consilier Calo, este una mai mult decât justificată cu precizările de rigoare.
Doamna Calo, noi avem 5 colegi care reprezintă toate grupurile politice
din consiliul județean care sunt membrii AGA ai acestei societăți. De
asemenea, această societate are și un consiliu de administrație și o să-i rog
pe colegii noștri ... așa cum dumneavoastră ați solicitat, și mi se pare mai
mult decât corect. Situația LDP-ului nefiind una foarte fericită. Aș vrea să vă
readuc aminte atât colegilor care faceți parte, de mai multe mandate, din
consiliul județean cât și colegilor mai noi, societatea LDP S.A. este în
procedură de privatizare, aprobată în urmă cu mai bine de 2 ani. În
momentul de față colegii mei de la consiliul județean ... le cer și eu public cu
această ocazie, să urgenteze achiziția publică pentru compania de specialitate
care va derula ultima etapă din procesul de privatizare, aprobat de către
consiliul județean.
În paralel, îi rog pe colegii din AGA, ca lunar să ceară consiliului de
administrație și directorului general acel raport la care făcea trimitere doamna
consilier Calo. Mi se pare corect ca dumneavoastră și noi să fim informați cu
punct și cu virgulă, despre tot ce se întâmplă în societate. Despre venituri,
despre cheltuieli, despre ce se întâmplă cu banii, care este situația de acolo și
rugămintea la colegii noștri din AGA ca în fiecare ședință de comisie ... dacă
avem situații în care într-o comisie nu este nici un reprezentant al consiliului
județean în AGA, să desemnăm pe altcineva, și în fiecare lună, la fiecare
comisie să fie prezentat acest raport la care făcea trimitere doamna Calo.
Rugămintea să îmi puneți și mie pe masă în cel mai scurt timp, fiecare
reprezentant din AGA, în care comisie prezintă lunar raportul solicitat de
doamna consilier județean Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte, pentru răspuns.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu trebuie să-mi mulțumiți pentru că mi se pare corect.
Calo Viorica: - consilier județean Este un răspuns care mă mulțumește deocamdată, dar atâta timp până
se privatizează această societate, durează și noi vindem. Noi, care suntem
consiliul județean și acolo sunt ... se vehiculează și se învârt bani publici
domnule președinte, dumneavoastră știți foarte bine. Eu am întrebat, de când
sunt eu consilier județean, de un an și ceva, am întrebat pe mai mulți colegi
care este situația de la LDP. Eu nu înțeleg de ce ni s-au ascuns anumite
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fapte. Drept urmare, pentru aceasta, am cerut raport, ca să știm. Se vinde,
să știm ce se fac cu acești bani. Se acoperă cheltuielile și datoriile, în primul
rând pentru bancă, pentru ANAF și pentru furnizori. Este bine să știm în
fiecare lună ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De acord. Mi s-a spus că avem o situație delicată, că această societate
nu are în momentul de față capital de lucru, are anumite datorii și că e
nevoie de această măsură mai puțin plăcută, pentru a-și putea acoperi
capitalul de lucru și a-și plăti datoriile scadente. Banii nu pot fi folosiți pentru
altceva decât pentru ceea ce au precizat și ceea ce și dumneavoastră ați
subliniat, datorii și capital de lucru pentru a-și putea onora contractele care le
au în derulare. Sunt întrutotul de acord cu dumneavoastră, că toate lucrurile
trebuie să fie ... pe lângă ceea ce e obligatoriu, să fie legale, să fie și
transparente și consilierii județeni trebuie să cunoască în detaliu tot ceea ce
se întâmplă, nu numai la LDP, ci și în toate instituțiile care sunt în subordinea
consiliului județean.
Vă mulțumesc frumos.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.IX/5532 din 11.03.2022 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici, aferenți obiectivului de investiții „Amenajări exterioare
pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul
Sportiv situat în localitatea Unirea, str.Aerodromului nr.33,
municipiul Bistrița”
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.X/5411 din 10.03.2022 privind
actualizarea datelor de identificare a sectorului de drum de la km
6+280 la km 10+261 din drumul județean DJ173B înscris în Cartea
funciară nr.27877 Dumitra, proprietate publică a județului BistrițaNăsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - 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.
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Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumim și colegilor care au făcut un efort ...
Calo Viorica: - consilier județean Domnule președinte, numai puțin ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Numai o secundă, doamna Calo, numai un pic, nu vă grăbiți, să
terminăm ședința cu ordinea de zi.
Calo Viorica: - consilier județean Păi tocmai, că nu vreau să o terminați.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, având în vedere ridicarea stării de alertă și posibilitatea
reglementată și legală de a desfășura în continuare ședințele prin prezență
fizică, vă comunic că pentru ședința următoare dacă nu o să apară alte
urgențe o să fiți convocați fizic la desfășurarea ședințelor de comisii și la
desfășurarea ședinței ordinare de consiliu.
Am rugat-o pe doamna secretar Crina Borș, să analizeze și posibilitatea,
având în vedere modificările legale, ca atunci când va fi nevoie de ședințe de
îndată sau vor fi urgențe majore, ca excepție, să putem desfășura și ședințe
on-line. Regula se va muta înapoi în desfășurarea ședințelor de consiliu
județean cu prezență fizică. Acestea fiind spuse, în mod normal, doamna
Calo, la ședințele extraordinare nu sunt dezbateri altele decât ordinea de zi,
dar întotdeauna la regulă există excepție, adică, vă rog.
Calo Viorica: - consilier județean Deci, eu întotdeauna fac excepție? Mulțumesc, domnule președinte!
Dar, nu este pe lângă ordinea de zi, este pe ordinea de zi! La punctul 2 eu
ieri am cerut niște lămuriri de la cei care răspund de acest proiect și nu mi s-a
dat nici un răspuns, nici măcar astăzi ca să știu ce ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mai exact, ați putea să-mi spuneți la cine ați cerut lămuriri?
Calo Viorica: - consilier județean –
De la doamna care a prezentat proiectul. Doamna Botiș?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, doamna inginer Botiș, care v-a prezentat ieri proiectul în
ședința de comisie, a solicitat proiectantului toate detaliile și lămuririle pe
care dumneavoastră le-ați solicitat. Imediat ce le primește le transmite mai
departe către dumneavoastră.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, stimați colegi, ca să
respectăm pentru toată lumea excepția de la regulă.
Vă doresc o după-masă și o săptămână plăcută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1454)
*
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 31.03.2022

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