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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 12 mai 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 12 mai 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.96 din 07.05.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 12 mai 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 31 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 Călin Sbîrciu,
domnul Gheorghe Scuturici, domnul Andrei Suciu și doamna Maria Ulecan.
*
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, domnul Geoff-Ghar Adrian Popescu - șef serviciu,

doamna Elena Butta - director executiv, doamna Oana-Diana Sabău consilier juridic asistent, doamna Ionela-Crina Palade - consilier superior,
domnul George-Marian Spân - consilier principal, doamna Mihaela-Anamaria
Ivan - consilier cabinet președinte și domnul Bogdan Gruia Ivan - consilier
cabinet președinte.
*
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(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Cu permisiunea
dumneavoastră începem prezența pentru ședința extraordinară.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 31, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru desfășurarea ședinței extraordinare.
Ca principale puncte ale rectificării bugetare de astăzi, dacă vom primi
acordul dumneavoastră, vom aloca 535 mii lei către Spitalul Județean de
Urgență Bistrița, pentru achiziționarea a încă unui Extractor automat care să
crească capacitatea de testare a aparatului Real Time PCR care a fost
achiziționat de către noi pentru laboratorul de biologie moleculară a Spitalului
Județean de Urgență Bistrița și de asemenea, a testelor necesare, de rigoare.
Până în momentul de față, laboratorul Spitalului Județean de Urgență
Bistrița a efectuat 1207 teste și mai avem pregătite încă 7531 de kit-uri
necesare pentru a putea continua testarea. Vom vedea care va fi decizia
guvernului, pentru că dacă ați văzut, din intervenția ministrului sănătății, se ia
în calcul ca, după data de 1 iunie, să înceapă o testare mai largă, o testare în
masă a populației și în funcție de ce decizii se vor lua, ne vom adapta și noi.
De asemenea, la DGASPC se alocă o sumă de 776 mii de lei, 276 mii de
lei vin de la guvern pentru acoperirea cheltuielilor cu carantinarea
personalului care lucrează în centre și 500 de mii de lei de la bugetul
consiliului județean, reprezentând cheltuieli de funcționare și dotare cu
mobilier, jaluzele, a noului sediu DGASPC, care a fost finalizat și sigur că,
celălalt punct de pe ordinea de zi, va fi darea în administrare a noii clădiri
DGASPC-ului.
Vă aștept și pe dumneavoastră, după ce trece această situație
provocată de acest virus, să mergeți să vizitați acest nou sediu. Cred că, în
momentul de față, cetățenii județului Bistrița-Năsăud vor avea acces la
servicii de foarte bună calitate și sunt convins că, acest nou sediu, făcut cu
finanțare integrală din bugetul consiliului județean, este cel mai modern sediu
al unei DGASPC din România. Este foarte important ca oamenii, care au
nevoie de astfel de servicii, să poată să aibă cele mai bune condiții, atât
beneficiarii cât și colegii noștri de la DGASPC care își desfășoară activitatea
acolo.
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Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint proiectul ordinii de zi:
1.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/9224 din 07.05.2020
privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020

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

2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/9243 din 07.05.2020
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
asupra imobilului – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița,
str.Horea nr.20, înscris în Cartea funciară nr. 80029 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Cred că, aici, se impune și gestul de a mulțumi Consiliului Local al
Municipiului Bistrița, Primăriei municipiului Bistrița care a fost de acord să ne
transfere acest sediu din domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul
public al județului, pentru ca noi să putem face această investiție.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la ordinea de zi? Nu
sunt. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.

(Nu au votat domnul vicepreședinte Ioan Țintean și doamna consilier
județean Oana Salaci-Nechita.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/9224 din 07.05.2020
privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia de cultură – aviz favorabil
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Vă rog, domnule
Mureșan.
Dumitru Mureșan: - consilier județean Mulțumesc. Prin proiectul inițiat de dumneavoastră, la solicitarea
DGASPC-ului, a fost acordată suma de 500 de mii de lei așa cum ați spus,
pentru diverse, din care 70 de mii la secțiunea dezvoltare și 430 de mii la
secțiunea de funcționare. Ieri, am ridicat mai multe probleme. Două le-am
rezolvat. A treia, pe care îmi permit să o ridic și astăzi, este la secțiunea
dezvoltare. Suma de 70 mii de lei mi se pare, să nu zic prea mare ... zic ușor
prea mare și nu cred că este bine fundamentată, sau corect ... sau nu știu
care este modul de fundamentare, pentru două panouri siglă care să
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definească sediul nou al instituției respective, unul cu sigla județului BistrițaNăsăud și unul cu sigla României. Am înțeles ieri, din discuțiile pe care le-am
avut în comisie, că sunt din structură metalică și din bronz. Nu aș putea să
spun cum s-a fundamentat, fiindcă nu am înțeles din explicațiile de ieri și vă
solicit și dumneavoastră, prin aparatul de specialitate prezent la ședință,
eventual, să mai explice o dată sau să ni se explice la toți, cum s-a ajuns la
această sumă. Mi se pare mare, cu toată stima, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bun. Mulțumesc, domnule Mureșan. Am înțeles, e, din ceea ce am
întrebat și eu, vorba de două sigle din bronz cum ați spus, 3m pe nu știu cât.
Noi alocăm o sumă, trebuie respectată legea. Vom aloca-o dacă sunteți de
acord. Trebuie respectată legea achizițiilor publice pentru că nu face subiectul
stării de urgență sau cele pentru achizițiile directe. Ea se va face în baza legii
achizițiilor publice și da, e vorba de 2 sigle similare, care amândouă, vor
conține din bronz stema județului, a României, toate celelalte elemente
necesare și ele vor fi făcute dacă întrunesc aprobarea consiliului.
Cred că, domnul Puica, știe mai multe detalii despre acest subiect,
dânsul coordonând direct această activitate. Dacă dorește să intervină, îl rog
pe domnul Puica să o facă. Rămâne la latitudinea dumneavoastră, a colegilor,
să vedem dacă mai facem și acest efort pentru a avea finalizat integral sediul
DGASPC. Cu precizarea foarte clară că, și eu sunt de acord cu
dumneavoastră, că dacă ne uităm brut pe sumă ... dar bănuiesc că nu e o
simplă reclamă din aceasta de plastic, că sunt niște elemente acolo. Ca să
faci un cost trebuie să fie niște elemente de cost, în niște devize și în urma
unei licitații. Domnule Puica?
Vasile Puica: - vicepreședinte Deci, este vorba de două sigle pe care sunt turnate în bronz literele ...
dimensiunile sunt 3,5m/2,9m. Pe o parte este stema României, pe cealaltă
este stema județului Bistrița-Năsăud. Prețul aproximativ este de 27 de mii...
deci e evaluat așa fără TVA, plus TVA-ul... Suma care este alocată ... vedem
cât se poate să fie în urma ofertelor pe care noi le vom primi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Mureșan, dacă mai vreți, vă rog.
Dumitru Mureșan: - consilier județean Nu. Am înțeles.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, în urma achiziției, pentru fiecare procedură trebuie respectată și
legea. Oportunitatea o decidem noi. Dacă considerați că mai facem efortul
acesta să avem lucrurile complete la DGASPC ... o parte din sume, așa cum
bine ați precizat, mobilierul, o să ajungeți și dumneavoastră acolo să vedeți,
este foarte vechi și cred că, la un milion două sute de mii de euro trebuie să
mai alocăm 100 de mii, ca să putem să avem, așa cum v-am spus, toate
condițiile necesare.
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De asemenea, din păcate, proiectantul și arhitectul nu au prins în
varianta inițială de proiect nici un fel de jaluzea, avem geamurile libere în
stradă și sunt lucruri care trebuie completate. După vizita pe care am făcut-o
acolo, am constatat aceste lucruri, le-am cerut celor de la DGASPC să facă o
solicitare către consiliul județean. Eu am venit cu propunerea în fața
dumneavoastră. Dumneavoastră veți decide dacă facem sau nu facem.
Sunteți cei care decid acest lucru.
Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de
hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 voturi „pentru”, 3 ”abțineri” și un consilier județean care
nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc frumos.
(S-au abținut de la vot domnul președinte Emil Radu Moldovan, domnul
consilier județean Florin-Cristian Moldovan și domnul consilier județean
Dumitru Mureșan. Nu a votat domnul vicepreședinte Ioan Țintean.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/9243 din 07.05.2020
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
asupra imobilului – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița,
str.Horea nr.20, înscris în Cartea funciară nr. 80029 Bistrița,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt, vă rog să
încărcați proiectul. Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

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

Mulțumesc.

(Nu a votat domnul vicepreședinte Ioan Țintean)

Acum, pe când se termină starea de urgență, văd că funcționăm cu
mult mai bine și la vot. Vom vedea care vor fi condiționalitățile în continuare,
în timpul stării de alertă.
Vă mulțumesc pentru participare, stimați colegi, să vă dea Bunul
Dumnezeu sănătate multă tuturor, după-masă plăcută și să ne revedem cu
bine!
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, la Diverse, dacă se poate?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte La ședințele extraordinare, domnule consilier nu există Diverse, dar vă
ascult.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Cred că ar fi oportun să vedem un pic dacă copiii de la casele de tip
familial, au suficientă tehnică ca să poată să facă lecții on-line. Una dintre
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propunerile mele ar fi ca din laptopurile pe care le avem noi și nu le-am luat
de la consiliul județean să fie donate. Cred că se poate face lucrul acesta,
fără nici o problemă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Cred că propunerea dumneavoastră este foarte bună. Îl rog pe domnul
vicepreședinte Puica, să ceară mâine dimineață, astăzi, că este timp, suntem
în timpul programului, domnule Puica, vă rog să cereți managementului
direcției să facă un inventar de urgență, a dotărilor tehnice pentru a putea să
fie desfășurate în condiții optime, cursurile on-line, pentru copilașii din centre
și din casele de tip familial.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Și dacă cumva nu sunt suficiente laptopurile pe care le avem noi, să se
cumpere altele...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înțeles, domnule consilier. Vedem care sunt necesitățile, facem o
analiză și să ne pregătim, domnule Puica, dacă e cazul, să facem alte achiziții,
să vedem pentru următoarea ședință de consiliu.
Cred că propunerea domnului consilier este una foarte bună. Domnule
director Cioarbă, zilele trecute a fost pe la mine directorul de la Vodafone,
care a spus că au o ofertă foarte bună la tablete și ceva facilități, pentru
învățământul on-line. Rugămintea, să-i contactați și pe ei, să vedem ceea ce
avem în momentul de față și ce trebuie completat. Eventual, văzut un
inventar și în cadrul consiliului județean dacă sunt în stoc laptopuri sau alte
mijloace tehnice pentru desfășurarea acestor activități.
Mulțumim domnilor consilieri, dacă mai e altcineva? Dacă nu, vă doresc
o zi bună! Toată stima!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1419)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
EMIL RADU MOLDOVAN
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.05.2020

Verificat: Șef serviciu, Geoff-Ghar Adrian Popescu
Întocmit: Consilier superior, Ionela-Crina Palade
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