ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/13463 din 08.07.2020

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 25 iunie 2020, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 25 iunie 2020 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.124 din
18.06.2020, a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă
ordinară la data de 25 iunie 2020, orele 1400. Consilierii judeţeni au fost
convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul Emil Radu
Moldovan, domnul Vasile Puica, domnul Ioan Țintean, domnul Gabriel-Dan
Birișiu, domnul Constantin Brașoveanu, doamna Mirela-Maria Cîrcu, domnul
George Cicedea, domnul Samuel-Leon Coman, doamna Emiliana-Cristina
Darabont, domnul Ioan Fechete, domnul Ovidiu Iosif Florean, domnul MihaelSimion Forai, domnul Flaviu-Ioan Giurgiuca, domnul Emil Lăcătuș, domnul
Nicolae-Grigore Lupșan, domnul Angelo-Aurelian Manea, domnul Vasile Marc,
domnul Florin-Cristian Moldovan, doamna Ileana Moldoveanu, 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 Gheorghe
Scuturici, domnul Andrei Suciu și doamna Maria Ulecan.
De la ședință lipsește domnul consilier județean Călin Sbîrciu.
*
Participă la ședință domnul Florin-Grigore Moldovan - Administratorul
public al județului Bistrița-Năsăud și doamna Alexandrina-Crina Borș –
Secretarul general al județului.

*

De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Iulian-Teofil
Cioarbă - director executiv, doamna Elena Butta - director executiv, domnul
Geoff-Ghar Adrian Popescu – consilier juridic principal, doamna Oana-Diana
Sabău - consilier juridic asistent, doamna Ionela-Crina Palade - consilier
superior, domnul George-Marian Spân - consilier principal, doamna MihaelaAnamaria Ivan - consilier cabinet președinte și domnul Bogdan Gruia Ivan consilier cabinet președinte.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mulțumesc pentru prezență. Bine ați revenit la
ședința ordinară a consiliului județean din luna iunie 2020! Cu permisiunea
dumneavoastră începem să facem prezența.
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(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 30, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Cu permisiunea dumneavoastră, o să prezint proiectul ordinii de zi
suplimentat cu 3 proiecte de hotărâri:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.05.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 17.06.2020

a

3. Proiect de hotărâre nr.IX/11317 din 09.06.2020 privind
aprobarea Monografiei economico-militare a județului BistrițaNăsăud, ediția 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/11591 din 11.06.2020 pentru
modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.72/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/11705 din 12.06.2020 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al Comunei
Bistrița-Bârgăului, de trecere a unui imobil - teren și construcție,
situat în satul Colibița, nr.84, din domeniul public al comunei
Bistrița-Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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6. Proiect de hotărâre nr.IX/12041 din 17.06.2020 privind
atestarea apartenenței la domeniul public al județului BistrițaNăsăud a unor bunuri aferente sistemului public de alimentare cu
apă și canalizare al județului, realizate în cadrul proiectelor
finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu și
concesionarea acestora către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/12135 din 18.06.2020 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistrița-Năsăud
asupra unei cote-părți din imobilul - teren și construcție, situat în
municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară
nr.85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/12140 din 18.06.2020 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.53/2020 privind constituirea dreptului de administrare în
favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra unei cotepărți din imobilul - teren și construcții, situat în municipiul Bistrița,
str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.IX/12433 din 23.06.2020 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, str.
Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr. 85811 Bistrița, în
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.IX/12415 din 23.06.2020 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Modernizare DJ 173C, km 9+125-19+860, Buduș-Șieu,
județul Bistrița-Năsăud”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.IX/12417 din 23.06.2020 privind
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.119/2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a
cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de
dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 173 C, km
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9+125-19+860,
Buduş-Şieu,
modificările ulterioare

judeţul

Bistriţa-Năsăud”,

cu

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? Nu
sunt. Proiectul ordinii de zi a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, ordinea de zi suplimentată a fost aprobată.
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.
Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.05.2020
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt
intervenții. Vă rog să încărcați procesul-verbal.
Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, procesul-verbal a fost aprobat.

(Nu au votat: domnul consilier județean Ioan Fechete și domnul
consilier județean Andrei Suciu.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2.
Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 17.06.2020
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să încărcați procesul-verbal.
Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, procesul-verbal a fost aprobat.

(Nu au votat: domnul consilier județean Ioan Fechete și domnul
vicepreședinte Vasile Puica.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
3.
Proiect de hotărâre nr.IX/11317 din 09.06.2020 privind
aprobarea Monografiei economico-militare a județului BistrițaNăsăud, ediția 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt intervenții.
Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.
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Proiectul de hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Ioan Fechete.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4. Proiect de hotărâre nr.IX/11591 din 11.06.2020 pentru
modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.72/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.

Cu 29 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul vicepreședinte Vasile Puica.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
5. Proiect de hotărâre nr.IX/11705 din 12.06.2020 privind
aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al Comunei
Bistrița-Bârgăului, de trecere a unui imobil - teren și construcție,
situat în satul Colibița, nr.84, din domeniul public al comunei
Bistrița-Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, vă rog încărcați punctul 5.

Cu 29 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.
(Nu a votat domnul consilier județean Samuel-Leon Coman.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
6. Proiect de hotărâre nr.IX/12041 din 17.06.2020 privind
atestarea apartenenței la domeniul public al județului BistrițaNăsăud a unor bunuri aferente sistemului public de alimentare cu
apă și canalizare al județului, realizate în cadrul proiectelor
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finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu și
concesionarea acestora către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt, vă rog să încărcați proiectul nr.6. Proiectul a fost încărcat, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc.
(Nu au votat: domnul consilier județean Ioan Fechete și domnul
consilier județean Samuel-Leon Coman.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
7. Proiect de hotărâre nr.IX/12135 din 18.06.2020 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistrița-Năsăud
asupra unei cote-părți din imobilul - teren și construcție, situat în
municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară
nr.85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi? Nu
sunt.
Vă rog să încărcați punctul 7. Proiectul de hotărâre a fost încărcat,
stimați colegi, vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
8. Proiect de hotărâre nr.IX/12140 din 18.06.2020 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.53/2020 privind constituirea dreptului de administrare în
favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra unei cotepărți din imobilul - teren și construcții, situat în municipiul Bistrița,
str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
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Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Vă rog să încărcați punctul 8. Proiectul de hotărâre a fost încărcat,
stimați colegi, vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
9. Proiect de hotărâre nr.IX/12433 din 23.06.2020 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, str.
Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița, în
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să încărcați punctul 9. Proiectul de
hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
10. Proiect de hotărâre nr.IX/12415 din 23.06.2020 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Modernizare DJ 173C, km 9+125-19+860, Buduș-Șieu,
județul Bistrița-Năsăud”
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați punctul 10. Proiectul de hotărâre a
fost încărcat, stimați colegi, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc, stimați colegi.
(Nu au votat: doamna consilier județean Mirela-Maria Cîrcu și domnul
consilier județean George Pop.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
11. Proiect de hotărâre nr.IX/12417 din 23.06.2020 privind
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
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nr.119/2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a
cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de
dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 173 C, km
9+125-19+860,
Buduş-Şieu,
judeţul
Bistriţa-Năsăud”,
cu
modificările ulterioare
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați punctul 11. Proiectul de hotărâre a
fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
12. Diverse
Dacă la diverse sunt intervenții, stimați colegi?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Da, vreau să intervin eu, dacă se poate.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog, domnule Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean –
Domnule președinte, avem o problemă pe care bănuiesc că o cunoașteți
și dumneavoastră, la Ilva Mică. În ce stadiu se află drumul respectiv și dacă
se poate face ceva, momentan, până când o să se facă lucrări? Pentru că
sunt niște gropi, acolo, ...tare ne înjură lumea din zonă. Să vă gândiți la
ceva...măcar pentru câteva luni de zile. Doi, ați primit, am înțeles...și toate
instituțiile au primit, adresa de la domnul profesor Bujor, în legătură cu un
posibil Muzeu al satului. În ce stadiu se află proiectul pe care l-a gândit
domnul secretar de stat, domnul Pugna? Am înțeles că este și teren în
Wonderland, dar nu a primit finanțare. Deci, dacă se poate, un pic de
informare. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Legat de drumul județean, de ieri au început lucrările, domnule consilier
și sperăm ca, în două săptămâni, să fie finalizată problema majoră care era
pe cadastralul comunei Ilva Mică. Se termină, sper, într-o lună, proiectarea pe
restul de executat din lotul 4 și să sperăm că până la finalul toamnei acestui
an, vom avea măcar un strat de binder, primul strat de asfalt turnat pe lotul
4. Legat de al doilea subiect, n-am primit niciun fel de solicitare de la domnul
profesor Bujor. Legat de proiectul domnului Pugna, s-a transmis o intenție de
cerere din partea consiliului județean pentru transferul a 5 hectare de teren,
dacă nu mă înșel, în vederea realizării acelui proiect și, în urma discuțiilor
care au avut loc între domnul Pugna și conducerea Primăriei municipiului
Bistrița, s-a decis ca primăria să fie cea care aplică, având proprietatea
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terenului, pentru finanțarea unui astfel de proiect. Acesta este stadiul, astăzi,
din câte știu eu, legat de proiectul Muzeul Satului. Dacă sunt alte intervenții,
vă rog? Nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi,
pentru prezență. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate tuturor și să ne
revedem cu bine, cât mai repede! Doamne ajută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1424)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
EMIL RADU MOLDOVAN

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 29.07.2020

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