ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/3890 din 21.02.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 18 februarie 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 18 februarie 2020 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului
Administrativ, Piața Petru-Rareș, nr.1, municipiul Bistrița, județul BistrițaNăsăud, începând cu orele 1500. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.27 din 12.02.2020 a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 18 februarie
2020, orele 1500. 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.
*
În sală sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni, după cum urmează:
domnul Emil Radu Moldovan, domnul Vasile Puica, domnul Ioan Țintean,
domnul Gabriel-Dan Birișiu, domnul Constantin Brașoveanu, domnul consilier
județean George Cicedea, domnul Samuel-Leon Coman, doamna EmilianaCristina Darabont, domnul Ioan Fechete, domnul Ovidiu Iosif Florean, domnul
Mihael-Simion Forai, domnul Flaviu-Ioan Giurgiuca, domnul Emil Lăcătuș,
domnul Nicolae-Grigore Lupșan, domnul Angelo-Aurelian Manea, domnul
Florin-Cristian Moldovan, domnul Dumitru Mureșan, domnul Anghel Niculae,
doamna Doreta Oltean, domnul George Pop, domnul Grigore Sas, doamna
Oana Salaci-Nechita, doamna Adriana-Ramona Salak, doamna Monica
Săsărman, domnul Călin Sbîrciu, domnul Gheorghe Scuturici, domnul Andrei
Suciu și doamna Maria Ulecan.
De la ședință lipsesc următorii consilieri județeni: doamna Mirela-Maria
Cîrcu, doamna Ileana Moldoveanu și domnul Vasile Marc.
*
Sunt prezenți la şedinţă domnișoara Mica Oprea - Secretarul general al
județului și domnul Florin-Grigore Moldovan - Administratorul public al
județului Bistrița-Năsăud.
*
Au fost invitate şi se află prezente în sală persoane din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Iulian-Teofil
Cioarbă - director executiv, domnul Grigore-Dorin Popescu - director executiv,

doamna Alexandrina-Crina Borș - director executiv, domnul Alexandru-Marian
Toniuc - director executiv, domnul Radu Săplăcan - arhitect-șef, doamna
Grațiela-Crina Nemeș - director cabinet președinte, domnul Marian-Gabriel
Pop - șef serviciu, doamna Gabriela-Adriana Ceuca - șef serviciu, doamna
Daniela Florina Bugnar - șef serviciu, doamna Luminița Borșa - șef birou,
domnul Geoff-Ghar Adrian Popescu - consilier juridic principal, doamna Elena
Butta - consilier superior, doamna Oana-Diana Sabău - consilier juridic
asistent, doamna Ionela Crina Palade - consilier superior, domnul GeorgeMarian Spân - consilier principal, doamna Oana Ancuța Neamțiu - consilier
cabinet președinte, doamna Mihaela Anamaria Ivan - consilier cabinet
președinte.
În calitate de invitați mai participă: domnul Gavrilă Țărmure - manager
al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, domnul Ioan Pintea manager al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, domnul
George-Alexandru Gavrilaș-Vasilichi - manager al Complexului Muzeal BistrițaNăsăud, doamna Elena Alboi - director adjunct al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, domnul col. Constantin
Florea - Inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița al
județului Bistrița-Năsăud, domnul maior Marius Anton Octavian - Centrul
Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul Lazany Gabriel - manager al
Spitalului Județean de Urgență Bistriţa, doamna Luciana-Maria Sidor - director
al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud,
doamna Imola Doris Vass – director al Centrului Școlar de Educație Incluzivă
nr.1 Bistrița, doamna Paula Molnar – director al Centrului Școlar de Educație
Incluzivă nr.2 Bistrița, doamna Eniko Cupșa - director al Centrului Școlar de
Educație Incluzivă Lacrima Bistrița, doamna Lenuța Camelia Purcari –
contabil-șef al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean și domnul
Claudiu Pamfiloiu - contabil-șef al Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria”
Bistrița.
*

(Ora 15:01)
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi. Mulțumesc pentru prezență! Din totalul de 31
de consilieri județeni sunt prezenți 28, fiind astfel îndeplinite prevederile
legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/3144 din 11.02.2020 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului BistrițaNăsăud pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/3104 din 11.02.2020 privind
închiderea circulației pe o perioadă de 5 luni pe „DJ 173C, km
3+062-6+185, Bistrița-Budacu de Jos”, judeţul Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții la ordinea de zi, vă rog? Dacă nu, deschidem
procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.

Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/3144 din 11.02.2020 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului BistrițaNăsăud pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
Comisia de administrație, vă rog avizul.
Ioan Fechete: - consilier județean Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulțumesc. Comisia de cultură, vă rog avizul.
Mihael-Simion Forai: - consilier județean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulțumesc. Comisia de urbanism, vă rog avizul.
Monica Săsărman: - consilier județean Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulțumesc. Comisia economică, vă rog avizul.
Flaviu-Ioan Giurgiuca: - consilier județean –
Aviz favorabil, cu următorul amendament: având în vedere că nu s-au

primit bani de la Guvernul României pentru investiții în sănătate, propun
trecerea sumei de 1 milion lei de la „Cofinanțare investiții în sănătate” la
„Achiziție de teren intravilan în vedere amenajării de parcare ecologică la
Spitalul Județean de Urgență Bistrița”.

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bun. Intervenții, vă rog, dacă sunt? Vă rog, domnule consilier…
Dumitru Mureșan: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva considerații pe marginea
proiectului de hotărâre. În primul rând, lecturându-l, am constatat, cu o
oarecare tendință de amărăciune, nu e vina noastră dar, mă rog, poate ne
gândim de acum înainte să rezolvăm problema…conform Legii nr.448/2006
privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap, e acea cotă de 4% care
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se plătește pentru instituțiile care au peste 50 de angajați, în condițiile în care
nu sunt angajate respectivele persoane în directă și strictă proporționalitate.
Din bugetul consiliului județean pe anul 2020, o sumă de 1.457.000 lei se
întoarce înapoi la bugetul de stat și, pe lângă faptul că e mare, cred eu că, nu
e prea în regulă ca perspectivă. Întreb, oare, și întrebarea e mai mult sau mai
puțin retorică, fără să fac nici un fel de atingere, nimănui,…oare nu s-ar
putea ca problema ridicată, astăzi, aici, să intre în atenția managerilor
instituțiilor subordonate consiliului județean, aparatului de specialitate al
consiliului județean, dumneavoastră, domnule președinte, ca, în loc să dăm
acești bani înapoi bugetului, la nivelul unui salariu minim pe economie pentru
fiecare persoană angajată, să încercăm să angajăm măcar anul acesta, mă
rog, anul care vine, 10 persoane, anul viitor încă 5 și așa mai departe fiindcă
suma respectivă ar ajunge pentru 64 de persoane, la nivelul de 2230 lei per
persoană? În primul rând, ar face un real și efectiv bine mental persoanelor
respective, sau mă rog, în sensul că s-ar simți utile, ar crește în proprii lor
ochi, dacă pot să zic așa, considerându-se utile și, în al doilea rând, în ochii
societății sau a familiei s-ar dovedi utili. Eu cred, fiindcă foarte mulți
cunoaștem persoane de asemenea natură care autodidact sau prin formare
școlară profesională au devenit adevărați specialiști în IT de exemplu, în
calculatoare sau în contabilitate ori în comunicare. Și, ca idee, poate că în
timp reușim să facem pe cineva fericit, în sensul, așa cum am zis că, se
consideră util. Nu trebuie să-mi răspundă nimeni dar repet, decât să dăm
banii aceștia înapoi la buget, mai bine ne-am gândi să angajăm… la aparatul
de specialitate de exemplu se plătesc 128 mii lei. Sigur că, la asistență socială
nu poți pune o persoană cu handicap să aibă grijă de o persoană cu handicap
dar, poate fi o temă de gândire.
De asemenea, la personalul neclerical avem 317 persoane și o sumă
alocată de la bugetul de stat de 7344 mii lei. Împărțind la numărul de
persoane iese 1930 lei salariul brut pe lună, ori minimul pe economie e 2230
lei, să înțeleg că diferența se va pune la o eventuală rectificare de buget?
Altă întrebare, mă rog, dacă suma de 50 mii lei de la rezerva bugetară
este oare suficientă în caz de…Doamne ferește? Ținând cont că, consiliul
județean trebuie să sară în ajutor inclusiv primăriilor din județ în caz de
calamități…50 mii lei, pentru 1 an, poate este puțin.
De asemenea, întreb, n-am găsit la poziția 54.02, dacă s-au avut în
vedere acoperirea cheltuielilor cu alegerile locale, cele ce ne privesc pe noi,
consiliul județean?
Și, de asemenea, la anexa nr.9, pagina 16, punctul 13.02.11, la lucrările
de modernizare a drumului județean 173 este trecută o sumă de 8.200 mii lei
pentru PT + Expertiză. Mi se pare enorm. Cred că este PT+ Execuție sau cel
puțin PT+Expertiză + Execuție. Nu pot fi trecute 8.200.000 lei pentru PT +
Expertiză. Verificați și, în funcție de variantă, una din cele două, puneți-o la
punct. Vă mulțumesc.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte
Alte intervenții? Vă rog, domnule consilier.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Un lucru important pe care l-am dezbătut și în trecut, la ultima comisie
pe care am avut-o, doamna director economic ne-a dat o lecție despre
prevenție, cum rar auzim în consiliul județean sau altundeva. Și am văzut,
pentru a nu știu câta oară, că există oameni care știu ce înseamnă prevenția
și care înțeleg că, decât să bagi 100 de lei pentru copiii care sunt abandonați,
mai bine dai măcar o parte din sumă, nu știu, 10 lei…dragi colegi, să dai 10
lei ca să aperi și să ajuți familia și copiii respectivi, măcar 10 din 100 să nu
mai fie instituționalizați. Statul Român, cum a zis doamna director economic
și sunt 100% de acord cu ea, prea ușor instituționalizează copiii care sunt cu
risc de abandon și ținem pe banii noștri puțini, mulți, câți sunt, niște copii și
nu rezolvăm problema. În primul rând, în familia care abandonează copilul,
mult mai bine am rezolva această problemă ajutând familia. Deci, e mare
păcat că încă nu avem o viziune la nivel de țară și la nivel de județ. Am avut
discuții cu domnul Suciu și am văzut că nu e numai o viziune a nu știu cui ci,
mulți dintre noi cred că împărtășim această părere. Trebuie să ne gândim, în
timp, să luăm din sumele acestea foarte mari de la DGASPC. Dânșii să ne
explice cum trebuie să se facă prevenția pentru că dânșii sunt specializați în
domeniul acesta, împreună cu ONG-urile, cu juriștii ca să fie legal, pentru că
noi tot dezvoltăm DGASPC-ul iar în mod normal această instituție trebuie să
scadă, dacă rezolvăm problemele. Deci, dacă am rezolva problemele, ar
trebui să scadă instituția. Și problemele copilului abandonat așa se rezolvă.
Am văzut că este și nu este viziune. La unii colegi este, la alții nu. Domnul
director s-a enervat și a întrerupt-o pe doamna, mă rog. Pentru că mulți
dintre noi nu sunt de acord cu ideea asta. Zâmbiți și dumneavoastră și am
mai avut discuții pe tema asta. Să ne dea Dumnezeu, încet, viziune pe
această temă, că e o temă importantă a societății, nu a mea și a nu știu cui,
a noastră a tuturor. Și, în timp, să vedem că se întâmplă ceva bun înainte de
a fi luat și instituționalizat copilul și știți problemele care sunt…ani de zile,
toată viața din cauză că acest copil a crescut în instituții. Să ne gândim și, la
următorul buget, m-aș bucura tare mult să văd că există o formulă, sigur
legală, bine pusă la punct, ca să mergem mai mult pe prevenție. Vă
mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt alte intervenții, o să
încerc să vă răspund la câteva dintre problemele ridicate. Domnule consilier
Mureșan, propunerea legată de a încerca să readucem în societate persoane
cu diferite grade de handicap este una foarte bună și cred că ar fi
extraordinar de benefică. Avem prezenți astăzi, la ședința de consiliu
județean în care se aprobă bugetul, toți conducătorii instituțiilor subordonate
pe care îi rog să ia act de propunerea dumneavoastră și să încercăm să
vedem care ar fi modalitățile care țin de nivelul de competență a consiliului
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județean prin care am putea să angajăm un anumit număr de persoane cu
handicap cărora sunt convins că o astfel de activitate le-ar face bine. Am
înțeles de la domnul director economic că v-a lămurit care e treaba cu DJ
173, că e prinsă și modernizarea…
Dumitru Mureșan: - consilier județean Nu m-a lămurit…ar trebui să fie cu plus în loc de minus…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mă rog, pot exista și erori materiale, dar sigur proiectul face trimitere la
expertiză, proiectare și execuție, modernizare, cum vreți să numiți precizarea
de rigoare. Legat de personalul neclerical, știți că numărul de posturi se
aprobă de către Parlamentul României, la propunerea Guvernului, ca anexă la
legea bugetului de stat. Anul acesta, având o procedură mai specială de
asumare a răspunderii, cei care au decis cât, ce număr de posturi și ce
cuantum de sume se primesc pentru aceste posturi sunt cei din Guvernul
României. Nu trebuie să mai spun încă o dată că bugetul nostru pe acest an
este diminuat cu aproximativ 23% în comparație cu anul 2019, deși am avut
creștere economică și un PIB mai mare în anul 2019, lucruri certificate și de
INS, de EUROSTAT, a doua creștere economică din Uniunea Europeană, de
4,1%. Știm cu toții că am primit aproximativ 21% din necesarul de
funcționare la DGASPC, nici măcar sumele care să acopere un trimestru. Am
încercat să găsim împreună cu colegii noștri soluțiile necesare și, deși există
un protocol semnat de reprezentantul Guvernului României, domnul ministru
de finanțe Florin Cîțu, cu structura asociativă Uniunea Națională a Consiliilor
Județene prin care se angajează Guvernul României să asigure conform legii
90% din necesar și județul trebuie să acopere partea de 10% ca și
completare la bugetul de funcționare al DGASPC…nu a respectat
angajamentul din decembrie spre sfârșit și am primit cei aproximativ 21%.
Am căutat soluțiile necesare împreună cu colegii noștri să asigurăm
funcționarea acestei instituții vitale și foarte importante până la rectificarea
care poate să aibă loc imediat în luna a 7-a. Vom vedea ce se va întâmpla
până atunci. Și sigur că v-aș aplauda de-a dreptul să văd grupul de consilieri
liberali, reprezentanții guvernului, și cred că ar semna și toți ceilalți consilieri
o scrisoare către doamna Violeta Alexandru, care să aibă alte viziuni pentru
că ce spune domnul consilier Coman este foarte corect, cred că ar fi cu mult
mai ieftină prevenția, educația, decât costurile care sunt făcute post facto,
dar să nu mai rămânem doar la declarații în cadrul consiliului județean,
haideți să trecem la fapte. Haideți să le scriem colegilor dumneavoastră la
București și să-i atenționăm că a pune în pericol existența unui om e un lucru
grav și că trebuie să se gândească foarte serios ce fac, dacă vor să
guverneze, nu vor să guverneze, este decizia lor, dar cât sunt acolo în
funcțiile de miniștri ar trebui să nu pună în pericol existența acestei Direcții
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Nu mai vorbim că, pentru
prima dată de 7 ani de când eu conduc consiliul județean, avem în sănătate,
la buget, zero pentru investiții. Au fost mai puțini, sigur, anul trecut a fost un
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buget istoric de 1 miliard asigurat de către guvern pentru investiții în sistemul
de sănătate și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud împreună cu managementul
spitalului județean de urgență și cu ministerul sănătății au adus proiecte și
am atras finanțare de peste 5 milioane de euro în echipamente, astea sunt
realitățile. Cred că interesul nostru este unul comun, al tuturor, să încercăm
să facem viața concetățenilor noștri pe care îi reprezentăm, mai bună. Noi, o
parte a mesei, atunci când aveam corespondență la București, am făcut toate
eforturile necesare ca aceste lucruri să se regăsească în bugetele generale
consolidate ale statului sau în bugetul pentru asigurări sociale. Ei, tura asta,
noi suntem în opoziție, dumneavoastră sunteți cei cu corespondența la
București și aștept cu mare interes să văd demersurile făcute de
dumneavoastră, de către liderii dumneavoastră politici, de către prefectul
județului sau cine vreți dumneavoastră, către guvern. Eu vă stau la dispoziție
și vă pun absolut la zi tot ce e necesar, în ce stadiu este modernizarea DN
17C, DN 17D, ce se întâmplă cu Pasul Rotunda, cum stăm cu proiectul din
dealul Dumitrii, plus multe alte proiecte, nu-s a cuiva, ele sunt publice. Vă
stau la dispoziție pro bono, gratis, fac deplasările necesare la București să le
explic colegilor dumneavoastră din guvern care sunt necesitățile, stadiul
proiectelor, ca să nu mai vorbim de centura ocolitoare a municipiului Bistrița,
de autostrada Nordului, de centura ocolitoare a orașului Beclean, de centura
ocolitoare a orașului Năsăud și sunt multe, multe alte proiecte.
Mulțumesc, deschidem procedura de vot, vă rog să votați. V-am spus,
vă stau cu tot dragul la dispoziție, să dăm lămuriri pentru orice ministru care
vrea să sprijine județul.

Cu 26 de voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, proiectul de
hotărâre a fost adoptat cu amendamentul propus de comisia economică.

Vă mulțumesc.
(Au votat „împotrivă” domnul consilier județean Ovidiu-Iosif Florean și
domnul consilier județean Samuel-Leon Coman.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/3104 din 11.02.2020
privind închiderea circulației pe o perioadă de 5 luni pe „DJ 173C,
km 3+062-6+185, Bistrița-Budacu de Jos”, judeţul Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație, vă rog avizul.
Ioan Fechete: - consilier județean Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulțumesc. Comisia de urbanism, vă rog avizul.
Monica Săsărman: - consilier județean Aviz favorabil.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Intervenții? Nu sunt intervenții, deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Samuel-Leon Coman.)
Vă mulțumesc și vă doresc o după-masă plăcută.

*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1518)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
MICA OPREA

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.02.2020

Verificat: p.Șef serviciu, consilier juridic principal, Geoff-Ghar Adrian Popescu
Întocmit: Consilier juridic asistent, Oana-Diana Sabău
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