ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.II/5280 din 09.03.2022
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 24 februarie 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 24 februarie 2022 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1400. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.18 din 17.02.2022 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022, orele 1400. Consilierii judeţeni
au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este condusă de
doamna vicepreședinte Tabără Camelia, iar prezența este făcută prin apel
nominal.
La ședință sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni, după cum urmează:
doamna Tabără Camelia - vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca TiberiuCiprian - 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
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna Duca Simona-Elena,
domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș
Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan NicolaeGrigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon,
domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop
George, domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus MarinVasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici
Gheorghe și doamna Ulecan Maria.
Lipsește de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan.
La ședință este prezentă și doamna Sigmirean Doina-Maria al cărei
mandat de consilier județean a fost validat prin Încheierea civilă
nr.10/F/CC/2022 a Tribunalului Bistrița-Năsăud, în vederea depunerii
jurământului.

*
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 TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamna
Ceuca Gabriela-Adriana - șef birou, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier
juridic principal, doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, doamna
Stan Gabriela-Cristina - consilier superior, domnul Spân George Marian consilier principal, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal și
doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
*

(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, dragi colegi! Suntem la ședința ordinară din luna februarie a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, într-o zi frumoasă din perspectiva
tradiților noastre și grea și apăsătoare din perspectiva contextului
internațional.
Înainte de toate o să fac prezența.
00

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Constat că sunt prezenți toți cei 29 de consilieri județeni în funcție,
fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor
ședinței.
De asemenea, este prezentă la ședință și doamna Sigmirean DoinaMaria, pentru depunerea jurământului, având în vedere că mandatul acesteia
de consilier județean a fost validat de Tribunalul Bistrița-Năsăud.
O să o rog pe doamna Doina-Maria Sigmirean să depună jurământul.
*

Depunerea jurământului de către doamna Sigmirean Doina-Maria.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumim. Îi dorim succes, doamnei Sigmirean, în activitatea de
consilier județean, și constatăm că, în acest moment, suntem în formație
completă, fiind prezenți 30 de consilieri județeni, conform reglementărilor de
derulare a ședințelor consiliului județean.
O să trecem la prezentarea proiectului ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2022
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2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 09.02.2022

a

3. Proiect de hotărâre
nr.VIII/3724 din 17.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările
ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/3625 din 16.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.X/3654 din 16.02.2022 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.117/2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene „George Coșbuc”
Bistriţa-Năsăud

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

6. Proiect de hotărâre nr.IX/3623 din 16.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților
de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: Camelia Tabără - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/3604 din 16.02.2022 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de
învățământ preuniversitar special de stat
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/3519 din 15.02.2022 privind numirea
comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de finanţări
din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de
performanţă”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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9. Proiect de hotărâre nr.VIII/3590 din 15.02.2022 pentru
modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.59/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/3447 din 14.02.2022 pentru
modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.19/2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile
de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/3455 din 14.02.2022 privind
constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
în vederea evaluării anuale a managementului la Biblioteca
Județeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud și Centrul Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Proiect de hotărâre nr.VIII/3697 din 17.02.2022 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.105/2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a
destinației imobilului-teren și construcții, situat în municipiul
Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9, înscris în Cartea funciară
nr.84221 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

12.

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

13. Diverse
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Vă rog să votați ordinea de zi.

Cu 29 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat
ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.
(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai).

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2022
Vă rog să votați.

a

Cu 30 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
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*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 09.02.2022
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/3724 din 17.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările
ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții sau discuții? Nu sunt. Vă rog să votați.
Supun la vot secret Art.I: Art.2, Punctul IV Comisia de administrație,

subpunctul 7, din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020
privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează: „7. Doamna Sigmirean Doina-Maria”.
Cu 30 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/3625 din 16.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supun la vot secret Art.I: Art.1, pct.3 din Hotărârea Consiliului Județean

Bistrița-Năsăud nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului Sportiv
„GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare, se modifică și va
avea următorul cuprins: „3. Domnul Cârlig Cristian-Costel - consilier
județean;”
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Cu 30 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.X/3654 din 16.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.117/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Bibliotecii
Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să votați.
Supun la vot secret Art.I: Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean

Bistrița-Năsăud nr.117/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene
„George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud, se modifică astfel: „Art.1 Se desemnează
doamna consilier judeţean Sigmirean Doina-Maria, reprezentantul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene
„George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud”.
Cu 30 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/3623 din 16.02.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților
de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Discuții sau comentarii? Nu sunt, vă rog să votați.
Supun la vot secret Art.I: Art.1, pct.2 din Hotărârea Consiliului Județean

Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților de
învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean Bistriţa6

Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează: „2. Doamna Calo Viorica - consilier judeţean.”
Cu 30 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/3604 din 16.02.2022 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de
învățământ preuniversitar special de stat
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supun la vot secret Art.1:

(1) Se desemnează doamna vicepreședinte Tabără Camelia, ca reprezentant
al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în Comisia de evaluare a probei de
interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, la
următoarele unități de învățământ preuniversitar special de stat:
1. Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița;
2. Centrul Scolar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița;
3. Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița;
4. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean.
(2) Se desemnează domnul consilier județean Cârlig Cristian-Costel, ca
membru supleant în comisia prevăzută la alin.(1).
Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, art.1 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.
Nu a votat domnul consilier județean Sbîrciu Călin.)
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/3519 din 15.02.2022 privind
numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de
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finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de
performanţă”
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.
Supun la vot secret Art.1: Se numește comisia de evaluare a

programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului BistriţaNăsăud în anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publică
„Promovarea sportului de performanţă”, în următoarea componenţă:
1. Domnul Moldovan Grigore-Florin
- administrator public
- preşedinte;
2. Domnul Forai Mihael-Simion
- consilier judeţean
- membru;
3. Domnul Bertel Doru
- consilier judeţean
- membru;
4. Domnul Marica Marius-Macedon
- consilier judeţean
- membru;
5. Doamna Suciu Georgeta-Angela
- consilier superior
- membru;
6. Doamna Neamțiu Nicoleta
- consilier juridic asistent - membru;
7. Doamna Suciu Reluța-Maria
- consilier superior
- secretar.
Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(S-a abținut de la vot doamna consilier județean Calo Viorica. Nu a
votat domnul consilier județean Sbîrciu Călin.)
Mulțumesc.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/3590 din 15.02.2022 pentru
modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.59/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 2 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.
Nu au votat domnul consilier județean Lupșan Nicolae-Grigore și domnul
consilier județean Sbîrciu Călin.)
Mulțumesc.
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*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/3447 din 14.02.2022 pentru
modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.19/2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile
de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții?
Viorica Calo: - consilier județen Dacă îmi dați voie, doamna președinte.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județen Vreau să motivez de ce mă abțin la acest proiect. La toate proiectele
care au fost la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Centrul Județean pentru
Cultură Bistrița-Năsăud, știți foarte bine, am fost foarte împotrivă, și acum
sunt foarte împotrivă ca acei domni sau acele doamne care sunt din consiliul
județean și care vor participa la evaluarea managerilor, să nu ia dublu
salariul…deci iau și de la consiliul județean și iau și cei 10% din indemnizația
ordonatorului principal de credite. Deci, nu sunt de acord cu acest lucru, de
aceea am intervenit pentru că vreau să explic de ce votez abținere.
Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, mulțumesc.
Sunt chestiuni de legalitate. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(S-a abținut de la vot doamna consilier județean Calo Viorica. Nu a
votat domnul consilier județean Sbîrciu Călin.)

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/3455 din 14.02.2022 privind
constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
în vederea evaluării anuale a managementului la Biblioteca
Județeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud și Centrul Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supun la vot secret Art.1 alin.(1) și alin.(2):
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(1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la
Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Centrul Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud, instituții publice de cultură din subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în următoarea componenţă:
1. Domnul conf. univ. dr.Șerdan-Orga Valentin-Gabriel - director general,
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca;
2. Domnul Buzoianu Dumitru - compozitor, dirijor și realizator Radio -TV;
3. Domnul profesor dr.Filip Vasile - profesor de limba și literatura română;
4. Domnul Kecskès-Simionca Ciprian-Tiberiu - vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
5. Domnul Cioarba Teofil-Iulian - director executiv, Direcția economică din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
(2) Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat de:
1. Doamna Parasca Duța-Rafila - şef serviciu, Serviciul financiar contabilitate
din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Grăjdianu Marina - Biroul coordonare instituţii subordonate,
administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Rais Daniela-Maria - consilier principal, Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Neamțiu Nicoleta - consilier juridic asistent, Compartimentul
juridic, coordonare consilii locale din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, art.1 alin.(1) și alin.(2) a fost adoptat.
Supun la vot secret Art.1 alin.(3) și alin.(4):

(3) Se aprobă constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în
următoarea componenţă:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana - şef birou, Biroul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
2. Doamna Bugnar Daniela-Florina - şef serviciu, Serviciul buget, monitorizare
investiții din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
3. Doamna Clapa Ileana-Maria - consilier asistent, Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic principal, Serviciul resurse
umane, organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(4) Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de
doamna Câmpan Aurora-Anca - inspector superior, Biroul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
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Cu 27 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 2 consilieri județeni
care nu au votat, art.1 alin.(3) și alin.(4) a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, vă
rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
(S-a abținut de la vot doamna consilier județean Calo Viorica.)

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/3697 din 17.02.2022 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.105/2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a
destinației imobilului-teren și construcții, situat în municipiul
Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9, înscris în Cartea funciară
nr.84221 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt discuții sau comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați.

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

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 13. Diverse
Dacă există intervenții? Nu sunt.
Mulțumesc frumos de prezență și participare, declar ședința închisă și
Doamne ajută la vremuri mai bune!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1422)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2022

Verificat: Butta Elena, director executiv ______
Întocmit: Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic principal ________
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