ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IB/12465 din 03.09.2014

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28 august 2014, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data
de 28 august 2014 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al
Judeţului Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 14ºº.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 185 din 22.08.2014 privind convocarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 28 august 2014, ora 14ºº şi
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 190 din
28.08.2014 privind completarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud din data de 28 august 2014, ora 14ºº, 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 şi la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro .
*
În sală este prezent domnul preşedinte Emil Radu Moldovan, iar din
totalul de 30 consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 27 consilieri judeţeni.
Lipsesc următorii consilieri judeţeni: Lupşan Nicolae Grigore, Runcan AntonClaudiu şi Sighiartău Robert-Ionatan.
Este prezent la şedinţă şi domnul Iosif Redl secretarul judeţului.
*
Au fost invitate şi se află prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: Moldovan Florin Grigore –
Administrator public al judeţului; Tiniş Viorel – Director executiv; CioarbăTeofil
Iulian – Consilier superior; Dănilă Silviu-Leon – Director executiv; Turţi Radu –
Director executiv; Hasnăş Veronica – Şef serviciu; Naghi Lucian – Consilier
superior; Jurje Ana – Şef serviciu; Borş Alexandrina-Crina – Şef serviciu;
Vrabete Mihaela – Consilier superior; Moldovan Nicoleta – Consilier principal;
Răscol Maria – Consilier asistent; Vereş Paul – Consilier superior; Palade Ionela

– Consilier asistent; Nemeş Graţiela – Director Cabinet preşedinte; Maroşan
Amalia – Consilier preşedinte şi Ivan Bogdan – Consilier peşedinte.
În calitate de invitaţi mai participă: domnul Pintea Ioan – manager al Bibliotecii
Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, domnul Ţărmure Gavril – manager
al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud; domnul Gavrilaş Vasilichi
George Alexandru – manager al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud; domnul
colonel Petri Florin Virgil – Şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale
Bistriţa-Năsăud; domnul Gabriel Lazany – Director administrativ Spitalul
Judeţean de Urgenţă Bistriţa, precum şi reprezentanţii mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor
participanţilor şi declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sărut-mâinile, buna ziua, stimaţi colegi. Bun venit la şedinţa ordinară a
consiliului judeţean.
Din totalul de 30 consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 27 plus
preşedintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare
a lucrărilor şedinţei.
*
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economicomilitare a judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2014.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

2. Proiect de hotărâre privind abrogarea unei poziţii din Anexa nr.
2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din
19.10.1999 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Bistriţa-Năsăud, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 30 din 30.08.2001.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

3.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 100 din 26.06.2013 privind
însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, aprobat prin
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Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din
19.10.1999 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 30 din 30.08.2001.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
privind acordul de solicitare în vederea
public al judeţului Bistriţa-Năsăud a
municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 29.

completarea Hotărârii
106 din 26.06.2013
preluării în domeniul
imobilului situat în

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Complexului
Muzeal Bistriţa-Năsăud a imobilului situat în municipiul Bistriţa,
str. General Grigore Bălan, nr. 19, aflat în domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice
subordonate pe luna august 2014.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi
a
Indicatorilor
Tehnico-Economici
aferenţi
obiectivului
„Modernizare DJ 172, km 33+924-37+264 şi km 40+17544+257, Zagra-Suplai”, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv,
Statutului şi cotei de participare financiară la constituirea
Asociației „Produs în Bistrița-Năsăud“.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociației
„Produs în Bistrița-Năsăud“ a unui spaţiu din domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de
traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
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11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Judeţean al
Tinerilor Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia publică de
director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud a
domnului Frăsincari Daniel-Florin.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

13. Diverse.
Cu o propunere de suplimentare:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii “Construcţie clădire S+P+E+M cu
destinaţia de depozitare carte şi săli multifuncţionale” în
municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 11, judeţul
Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

- Proiect de hotărâre privind proiecţia repartizării pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor alocate din
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2015, estimările pe anii 2016-2018 şi
aprobarea proiectului de buget al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

*
Dacă sunt propuneri de completare. Vă rog, domnul Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Dat fiind faptul că cel puţin Proiectul de
hotărâre nr. 14 privind proiecţia repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20%, ne-a parvenit doar în acest moment, mie cel puţin, am înţeles
că colegilor le-aţi pus la dispoziţie acest proiect în şedinţele de comisii care sau desfăşurat în urmă cu o oră şi un pic, eu vă propun să amânaţi acest
proiect, respectiv să modificaţi ordinea de zi, în sensul scoaterii de pe ordinea
de zi a acestui proiect. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aş face-o cu mare plăcere dacă nu am avea un termen, 15 septembrie
a.c., de depunere la Direcţia Generală a Finanţelor.
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Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Puteţi face o şedinţă extraordinară.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bun. E o propunere. Supun la vot ordinea de zi, în varianta prezentată
de executiv. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 16 voturi “pentru”, 7 voturi “împotrivă” şi 4 “abţineri”
ordinea de zi a fost adoptată.
Mulţumesc.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Pe procedură domnule preşedinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Da, vă rog domnul consilier.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Am intervenit pe procedură pentru că, în conformitate cu regulamentul
consiliului judeţean, înainte de a intra în dezbaterile ordinii de zi, e deschisă
calea interpelărilor şi intervenţiilor.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog domnule consilier.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Stimaţi colegi, dacă vă amintiţi, am avut
o dezbatere întreagă la momentul adoptării Strategiei de dezvoltare a judeţului
şi cel puţin din partea grupului de consilieri ai Partidului Democrat Liberal,
atunci am ridicat următoarea chestiune: o strategie nu poate să aibă
consistenţă şi coerenţă şi finalitate dacă nu avem şi nişte planuri şi nişte
obiective de investiţii de dus la îndeplinire. Cu promisiunea din partea
executivului că acest plan de investiţii, aceste obiective prioritare vor fi aduse
la cunoştinţa consilierilor din acest consiliu în termen de 6 luni de la adoptarea
strategiei, acea Strategie de dezvoltare a judeţului a trecut.
Iată că au trecut 6 luni de zile, încă nu ni s-a prezentat această
Strategie, de aceea întreb executivul câtă păsuire mai are nevoie pentru a
pune la dispoziţia noastră, a consilierilor, aceste obiective prioritare de
investiţii, în concordanţă cu Strategia de dezvoltare.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Cu o singură corectură, că Strategia a fost prezentată, dezbătută şi
aprobată de Consiliul Judeţean. Era vorba de o listă de proiecte prioritare.
Doar cu precizarea asta.
O s-o rog pe doamna Arhitect şef Vrabete, care coordonează, să ne
spună când partea finală poate fi prezentată consiliului, în urma dezbaterilor
care le-au făcut în continuare cu administraţiile locale. Rugămintea, un termen
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când vom aduce în faţa consiliului ceea ce s-a discutat. Eu ştiu că este o anexă
chiar astăzi ceva. Dar nu ştiu dacă e ceea ce cere domnul consilier.
Vrabete Mihaela: - arhitect şef –
Buna ziua. Această listă este prefigurată, însă într-adevăr avem nevoie
de consimţământul tuturor administraţiilor. Ne aşteptăm ca lucrul acesta să
aibă loc până la sfârşitul lunii septembrie. Avem, într-o formulă de şaretă, de
vizitare a tuturor celor 7 zone strategice, pentru a face şi a definitiva acest
lucru. Lista preliminară există. Au avut loc nişte consultări şi acum mergem pe
tot teritoriul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Interpelare? Vă rog doamna consilier Săsărman.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Un prim aspect al luării mele de poziţie,
vizează situaţia copiilor din centrele de plasament. Centrele de plasament se
află în subordonarea ori coordonarea consiliului judeţean. Prin urmare,
domnule preşedinte, eu vă rog respectus, să ne prezentaţi sau executivul să
ne prezinte un raport de activitate şi de evaluare al fiecărui centru, astfel încât
acest raport să poată constitui o bază de discuţie urmare a faptului că în
centrele de plasament, fenomenul infracţional este unul îngrijorător. Copii
respectivi sunt în grija noastră şi trebuie să preocupăm de acest aspect.
De asemenea, rugăm să ne fie puse la dispoziţie procesele-verbale ale
şedinţei Consiliului Director din cadrul direcţiei, astfel încât să clarificăm toate
aspectele care vizează activitatea educaţională şi fenomenul infracţional
îngrijorător din centrele de plasament.
Al doilea punct, domnule preşedinte. Urmare a faptului că şi judeţul
nostru s-a confruntat cu timpul nefavorabil şi cam ploios, vreau să vă spun că
drumurile de hotar, în marea lor majoritate sunt impracticabile. Chiar dacă
dumneavoastră sau noi nu avem atribuţii în a interveni, rugămintea mea este
aceea de a sta de vorbă cu primarii şi de a se rezolva această problemă. E
păcat de Dumnezeu ca oamenii din mediul rural care au muncit o vară
întreagă să se trezească în situaţia că nu pot să-şi asigure …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Concret un exemplu ne-aţi putea da?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu o să vă dau în şedinţă publică. Am să vi-l spun ulterior dacă doriţi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bine, e înregulă, am înţeles.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Şi atunci cred că prin intermediul dumneavoastră s-ar putea rezolva
problema locuitorilor din fiecare comună pentru a-şi putea duce produsele în
condiţii de siguranţă acasă.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Domnul vicepreşedinte Pugna, în calitate de vicepreşedinte
care coordonaţi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, vă rog să
solicitaţi partea dumneavoastră de raport, iar domnul secretar care sunteţi
membru al comisiei, am rugămintea să pregătiţi pentru doamna consilier copii
după procesele-verbale ale Consiliului Director.
Domnul consilier Coman, vă rog.
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Avem o problemă, a început de vreo
jumătate de an, legată de atitudinea dumneavoastră faţă de consiliul judeţean,
faţă de consilieri. Sigur, când eram în cadrul USL-ului, discutam şi noi
împreună cu cei din USL şi spuneam unii şi alţii că e mai rău decât pe vremea
lui Liviu Rusu, pentru că atunci măcar puteam să criticăm, că eram în opoziţie.
În cadrul USL-ului nici măcar nu putem critica pentru că eşti în interiorul unei
alianţe şi nu poţi să ieşi în public să spui lucrurile anormale care se întâmplă.
Nu se poate, domnul Popescu are o experienţă mare, ar trebui să ne
spună foarte multe lucruri legate de astfel de atitudini. Le putem lua direct, nu
vi le mai repet o dată, le putem lua din presă, eu nu îmi permit să vorbesc ca
domnul Popescu, pentru că nu cred că ne putem compara la capitolul ăsta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am o rugăminte, dacă punctual puteţi să mă interpelaţi cu ceva. Că
dezbateri cu domnul Popescu poate faceţi după şedinţă.
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
Sunt 2-3 proiecte pe care le depuneţi în ultima vreme cu 5 minute
înainte şi nu e corect faţă de noi, consilierii judeţeni.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
5 minute înainte?
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
Păi şi acuma s-a depus proiectul cu sumele defalcate din TVA …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E ora 14 şi 14 minute, şedinţa a început la 14ºº, eventual cu vreo 19
minute înainte.
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
Cu 19 minute înainte. Cred că nu e o atitudine corectă faţă de consilierii
judeţeni. Eu nu sunt obişnuit cu stilul ăsta de … Nu am fost în celălalt consiliu
ştiţi, ca să mă obişnuiesc ca domnul Popescu şi alţii şi mi se pare că la
capitolul ăsta trebuie totuşi să mai faceţi anumite rectificări.
Vă mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnul consilier. Alte intervenţii. Domnul consilier Urîte.
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Domnul Popescu, dreptul la replică la final. Regulamentul trebuie
respectat.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Mi s-a pronunţat de nu ştiu câte ori numele. Îi dau răspunsul domnului
Sami Coman legat de informare. Vedeţi că azi s-a publicat Ordonanţa. Vă
puteţi înscrie domnul Sami, dacă vorbeşti cu domnul preşedinte la PSD şi
atunci o să aveţi toate datele.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am rugămintea să rămânem în nota serioasă a desfăşurării acestor
sedinţe de consiliu. Încă nu s-a publicat Ordonanţa şi chiar după ce se publică
eu cred că putem să avem capacitatea să arătăm oamenilor că aici dezbatem
problemele care îi privesc pe ei.
Domnul consilier Urîte, vă rog.
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
Domnul preşedinte, vă rog.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am o rugăminte, vă rog să respectăm regulamentul. Dreptul la replică la
final, vi-l dau la fiecare dintre dumneavoastră. Îmi notez în momentul de faţă
şi haideţi să încercăm să respectăm. Şi o să asistăm cu mare drag la o
dezbatere între dumneavoastră şi domnul Popescu.
Coman Samuel-Leon: - consilier judeţean –
Ordonanţa nu este pentru oameni ca mine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier Urîte, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnul preşedinte. Trebuie să cobor şi eu că n-am ce face şi
să vă rog totuşi Consiliu al Tinerilor să nu cumva să-l daţi la domnul Dorin
Popescu. O să fie o transformare … Cu scuzele de rigoare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul Urîte, Dorin, am o rugăminte la voi. Nu mă puneţi în situaţia să
tai microfoane, că nu-mi face plăcere.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Alta era intervenţia mea, numai că am văzut că tot timpul se trece la
umor când intervine domnul Dorin Popescu, din păcate.
O rugăminte domnule preşedinte, fiindcă am văzut că este şi un punct
care presupune şi o evaluare a Camerei Agricole şi îmi permit să întreb dacă la
ora actuală, executivul Consiliului Judeţean a întocmit nişte rapoarte pentru
toate instituţiile deconcentrate şi dacă s-a făcut analiza criteriilor de obiective
şi să ne fie puse la dispoziţie.
Pe de altă parte, când se face o evaluare, am rugămintea să ni se pună
cel puţin la dispoziţie şi să vedem că cei care fac evaluarea criteriilor unei
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astfel de instituţii sunt totuşi oameni cu expertiză tehnică şi pregătire
profesională capabilă să facă o evaluare – în agricultură s-o facă cei din
agricultură, în investiţii să o facă cei cu expertiză în proiectare sau în astfel de
lucruri şi să nu vedem că suntem puşi cu punct 12 în care o evaluare este
făcută de …, nu vreau să-l critic deloc pe domnul Pugna, ştiu că are în
subordine, dar nu mi se pare pertinent să facă o evaluare de Camera Agricolă
domnul Pugna şi cu o doamnă, am înţeles, Gabriela Ceuca.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am rugămintea să vă încadraţi în cele 5 minute intervenţia.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Nu am avut nici 2 minute.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
3 şi 15, dar nu e nici o problemă.
Domnul Pugna, la finalul şedinţei, aşa cum prevede regulamentul, o să
vă răspundă, dar simt nevoia să vă răspund şi eu pentru că modul în care
grupul politic din care faceţi parte pune problema este unul total greşit.
Domnul Pugna n-a evaluat calităţile de inginer agronom a domnului Frăsincari.
Noi avem un contract de management cu domnul Frăsincari, cu nişte obiective
care chiar şi le-a propus singur, nici măcar n-au fost negociate.
Şi, sigur, în continuare o să vă răspundă domnul Pugna, dar domnul
Pugna, mă rog. E dreptul dumneavoastră să nu aveţi încredere în capacităţile
manageriale ale domnului Pugna. Eu vă mărturisesc că sunt foarte muţumit de
ceea ce face în calitate de manager. Evaluarea este una care a fost făcută,
asumată. Documentele le găsiţi la colegul dumneavoastră de partid, domnul
Frăsincari. O să vi le pună la dispoziţie şi Consiliul Judeţean. Dar aş vrea să
subliniez şi să fac încă o data precizarea, că domnul Pugna nu a evaluat
calitatea de inginer agronom, ci cea de director, de manager a Camerei
Agricole. Şi, sigur, nu ne putem permite acuma astfel de experimente, dar am
putea face şi un sondaj de opinie să vedeţi populaţia judeţului cât e de
mulţumită de activitatea Camerei Agricole şi de managementul domnului
Frăsincari. Şi o să aveţi surprize foarte neplăcute vizavi de acest lucru. Din
păcate nu avem resursele financiare necesare să facem un astfel de
experiment, ca să vedeţi că decizia domnului Pugna ar avea şi un foarte larg
sprijin popular.
Dacă mai sunt alte interpelări.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Domnul preşedinte, întrebarea mea a fost dacă …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă vreţi să-mi daţi un drept la replica, o să mi-l daţi la finalul şedinţei.
Am rugămintea să rămânem la nivelul respectării regulamentului.
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Dacă nu, o să vă cer permisiunea ca înainte de a intra în ordinea de zi,
să vă supun aprobării:
- Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 25 iulie 2014.
Dacă sunt intervenţii la procesul-verbal. Dacă nu, deschidem procedura de vot.
Vă rog să votaţi.
Cineva nu votează, doar ca să ştiţi. Din nou.
Cu 27 de voturi “pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
Vă mulţumesc.
*
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei
economico-militare a judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2014.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii. Dacă nu sunt intervenţii, deschidem procedura
de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
2. Proiect de hotărâre privind abrogarea unei poziţii din Anexa
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din
19.10.1999 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Bistriţa-Năsăud, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 30 din 30.08.2001.
Două cuvinte despre proiectul de hotărâre. E vorba de clădirea Centrului
Militar care a fost câştigată în instanţă cu o sentinţă definitivă şi irevocabilă de
către Ministerul Apărării Naţionale. În momentul de faţă ea apare şi în
inventarul public al judeţului Bistriţa-Năsăud şi în inventarul public al
Ministerului Apărării Naţionale şi am promovat acest proiect de hotărâre pentru
a reglementa această situaţie.
Comisia economică, vă rog avizul.
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Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Dacă nu sunt intervenţii, supun votului dumneavoastră
proiectul de hotărâre, cu precizarea că e nevoie de 2/3 din voturi, fiind vorba
de patrimoniu. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 100 din 26.06.2013 privind însușirea
completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public
al județului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 şi modificată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 30 din
30.08.2001.
E vorba de completarea unei anexe la clădirea de pe Independenţei. Am
făcut un demers pentru a completa inventarul public al judeţului şi trebuia
anexa completată cu datele de identificare a imobilului.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Eu ţin minte că în comisie, domnul
secretar a povestit un pic altfel situaţia, şi anume, că a fost necesară
remăsurarea în parametrii cadastrali a întregului imobil. Corect domnule
secretar?
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Da.
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Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Deci, asta e motivaţia proiectului de hotărâre.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Exact.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Ca elemente de identificare, de completare în anexă - pentru că acolo
era scris doar numărul hotărârii de consiliu - trebuia şi măsurătoarea şi topo şi
toate celelalte elemente care sunt prevăzute de lege.
Dacă mai sunt alte intervenţii. Vă rog doamna consilier.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Eu cred că în perioada imediat
următoare ar trebui să veniţi cu un proiect de hotărâre prin care să
reactualizăm inclusiv destinaţia acelei clădiri, pentru că de la data la care noi
am preluat-o şi ne-am ocupat, activităţile care se desfăşoară acolo au suferit
modificări.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Analizăm lucrurile astea şi o să venim cu o propunere de destinaţie a
acestei clădiri. Am înţeles. Mulţumim.
Alte intervenţii. Dacă nu sunt alte intervenţii, supun votului
dumneavoastră proiectul de hotărâre, cu precizarea, de asemenea, că e
necesar de 2/3 din voturi. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 106 din 26.06.2013
privind acordul de solicitare în vederea preluării în domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud a imobilului situat în municipiul Bistriţa,
Piaţa Centrală, nr. 29.
Câteva cuvinte. Aici era, de asemenea, o situaţie neclară din punct de
vedere a terenului. Pentru a nu pierde startul am cerut şi vă mulţumesc că am
primit cred că anul trecut acordul de principiu al dumneavoastră pentru a
solicita clădirea Tribunalului şi în momentul de faţă s-a clarificat şi situaţia
terenului şi facem un alt proiect de hotărâre de completare a Hotărârii nr.
106/2013 prin care cerem şi terenul aferent clădirii. În şedinţa de marţi a
Guvernului s-au făcut câteva reglementări la nivel naţional cu trecerea în
domeniul public la nivelul şcolii de grefieri pentru a putea să fie iniţiată şi
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întocmită Hotărârea de Guvern prin care această clădire, împreună cu terenul
aferent, să fie transferată Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Intervenţii.
Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot. Precizez, de asemenea,
că e nevoie de 2/3 din voturi. Vă rog să votaţi.
Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud a imobilului situat în municipiul
Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 19, aflat în domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
De asemenea, în 2012 am constatat că, din punct de vedere juridic,
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud nu prea exista. Împreună cu managementul
Muzeului am făcut toate demersurile necesare, avize, înregistrare. Avem în
momentul de faţă toate lucrurile reglementate şi, cu permisiunea
dumneavoastră, conform legii, clădirea în care îşi desfăşoară activitatea
Complexul Muzeal să poată fi dată în administrare Complexului Muzeal, prin
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de cultură, vă rog avizul.
Creţa-Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot. De
asemenea, sunt necesare 2/3 din voturi. Vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice
subordonate pe luna august 2014.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de cultură, vă rog avizul.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de urbanism, vă rog avizul.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
În Comisia de urbanism au fost formulate o serie de amendamente,
amendamente care stau la baza avizului faborabil şi pe care, dacă îmi
permiteţi, am să le prezint şi plenului, foarte pe scurt.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Pentru drumul Ilva Mică-Leşu ni s-a spus faptul că valoarea se
diminuează de la 1 milion 800 lei la 1 milion, rămânând un rest de 800 mii de
lei, pe care dumneavoastră ni propuneţi a fi alocaţi înspre lucrări de
întreţinere. Din aceştii 800 de mii de lei, Comisia de urbanism a considerat
oportun că trebuie întocmite 2 documentaţii, şi anume: documentaţia care
vizează reabilitarea podului dinspre Şieuţ-Ruştior, pornind de la premisa că e
păcat dacă tot am reabilitat drumul respectiv să nu încercăm să reabilităm şi
posul aferent, lucrare pentru care am considerat că trebuie să alocăm 50 de
mii. Şi a doua documentaţie care să vizeze reabilitarea drumului ilvelor, atât de
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mult problematice în acest moment, pentru care am considerat suma de 100
de mii. Deci, diminuarea sumei de …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Pentru drumul ilvelor 100 de mii?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Lucrarea de documentaţie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Avem totul la zi, actualizat.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Documentaţia nu este.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă spun eu că avem toată documentaţia, inclusiv proiect tehnic la zi.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Şi al doilea amendament. Având în vedere faptul că în acest an nu o să
reuşim să cheltuim întreaga sumă pe care aţi alocat-o în vederea modernizării
drumului Matei-Fântânele, amendamentul Comisiei de urbanism este
următorul: diminuăm suma respectivă cu suma de 500 de mii, sumă pe care
să o realocăm pentru continuarea lucrărilor la drumul Matei-Enciu.
Acestea sunt amendamentele Comisiei de urbanism formulate pe
marginea acestui proiect de hotărâre, urmând ca la dezbatere să vă rog să mă
lăsaţi să spun alte observaţii pe marginea proiectului.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Păi suntem la dezbaterea proiectului.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Suntem în procedură de a obţine avizul comisiei.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aveţi dreptate.
Punctual. Drumul Ilva Mică-Coşna are toate documentaţiile încă de mult
timp. Au fost depuse pe PNDI, ştiţi şi dumneavoastră foarte bine. Le-am luat
de acolo în urma constatărilor DNA-ului că toate documentele alea de
garantare erau false şi anulării programului, mai exact relaţia ministerului cu
domnul Iordache. Am actualizat această documentaţie şi am completat-o şi
împreună cu colegii mei am propus în ADR Nord-Vest să intrăm cu Poarta
Transilvaniei, repet, drum care pleacă din DN 17 peste Blaj, cu un apendice în
stânga până în zona de sus a Miţei în vederea conectării zonei de dezvoltare a
turismului cu un drum judeţean modernizat, coboară pe baraj prin Bistriţa
Bârgăului, continuă pe DN 17 peste Strâmba şi pe urmă în dreapta, pe Valea
Ilvelor, până în localitatea Coşna este documentaţia. Avem o problemă de
mediu într-o zonă pe teritoriul cadastral al comunei Runca Ilvei, o rezervaţie, o
turbărie acolo, pentru care nu poate elibera aviz de mediu doar Comisia
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europeană. În condiţiile în care nu vom reuşi să obţinem un aviz de mediu,
sigur investiţia se va finaliza înainte de această rezervaţie protejată.
E extrem de importantă această reţea pentru că e credibilitate şi un
punctaj mai mare pentru astfel de proiecte se primeşte atunci când ele se
interconectează cu o reţea TEN-T europeană şi noi avem o singură astfel de
reţea - calea ferată care pleacă din acea zonă spre Moldova. Drumul continuă
pe DN 17, DN 15 A, din Sărăţel în dreapta prin Arcalia-Chiraleş în DJ 151, pe
urmă din Lechinţa în intersecţie în Matei, peste deal în Chiochiş şi se
interconectează cu proiectul propus de Consiliul Judeţean Cluj.
Nu ştiu dacă vom reuşi să obţinem o finanţare pentru întreg acest
traseu, dar sunt convins că vom reuşi să obţinem o finanţare europeană pe
primul tronson de care vorbeam, cel care prevede zona Văii Bârgăurilor –
Strâmba şi Ilva.
Nu pot să propun, adică suta de mii pentru documentaţie nu-şi are rostul
că ea este. Şi nu putem intra pe altă finanţare cu acest drum, pentru că ar fi
dublă finanţare şi îmi elimin posibilitatea să-l mai depun pe Programul
Operaţional Regional perioada 2014-2020.
Alte intervenţii vă rog. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Observ că am intrat deja în dezbaterile
pe proiect. Domnule preşedinte, e real că o serie de demersuri s-au înfăptuit în
privinţa celor două obiective de investiţii pe care de data asta grupul Alianţei
Creştin Liberale le-a susţinut cu ocazia acestui proiect. Dincolo de criticile pe
care noi le-am avut în cadrul comisiilor, şi anume că executivul a pus extrem
de târziu la dispoziţia consilierilor interesaţi proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului, am zis: bun, hai că şi noi dăm o mână de ajutor
executivului să-şi pună în aplicare proiectele, să nu se spună că suntem Gicăcontra. Dar, cu toate astea, 2 proiecte le considerăm esenţiale pentru
dezvoltarea judeţului, conform Strategiei adoptate de către plenul acestui
consiliu, şi anume: drumul Blajului, asupra căruia într-adevăr, aţi oferit
lămururile necesare, va fi introdus în Programul Operaţional Regional de îndată
ce se va putea, dar rugămintea mea este ca studiul acestui obiectiv extrem de
important pentru zona de interes Colibiţa, să vă exprimaţi susţinerea şi în
această şedinţă, pentru ca ea să fie prinsă în procesul-verbal la modul că, dacă
nu vom avea posibilitatea să introducem în POR acest tronson de drum, vom
începe în anul următor lucrările de efectuare a acestui drum din alte surse, nu
neapărat din Programul Operaţional Regional, identificând aici şi Programul
Naţional de Dezvoltare Locală şi de ce nu, bugetul Consiliului Judeţean.
Cel de-al doilea proiect la care noi am ţinut ca să fie introdus în acest
program de reabilitări drumuri în rectificarea bugetară de astăzi, a fost
tronsonul de drum aflat pe drumul 172 H, dacă nu mă înşeală memoria, între
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Corvineşti şi Enciu. Acolo e un drum la care toate premisele sunt îndeplinite
pentru a fi duse la bun sfârşit. Există documentaţie, există proiect, există
inclusiv contract. Din lipsă de finanţare, 2 km de drum nu s-au putut finaliza
până în momentul de faţă. Ori acest lucru, zic eu că trebuie să-l depăşim şi
chiar dacă nu se poate în momentul de faţă sau dacă se poate în momentul de
faţă vă rugăm să ne spuneţi, dar chiar dacă nu se poate în momentul de faţă
sunt nevoit să vă solicit promsiunea publică, pentru a putea fi trecută în
procesul-verbal, ca acest drum să fie finanţat prin alte surse de finanţare.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală în luna septembrie ar fi o soluţie care
până la urmă ne-ar oferi satisfacţie pentru că ar duce la finalizarea acestui
drum.
Eu unul închei aici. E vorba despre cele două obiective de investiţii
pentru care vă solicit şi celor din partea stângă a mesei de consiliu să ne
sprijiniţi. E vorba de acest judeţ până la urmă, e vorba de Strategia pe care
toţi am adoptat-o, nu de alta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier. Aş începe cu începutul.
Am rugămintea dacă s-a constituit un nou grup politic în Consiliul
Judeţean, înscris cu dovezile necesare, să ne înştiinţaţi şi pe noi, ca să ştim să
facem reaşezările de rigoare, să nu lăsăm oamenii încurcaţi în alte poziţii.
Mergând mai departe, pe problema proiectelor de dezvoltare, da, am
spus şi repet şi dacă vreţi în mod concret şi pentru procesul-verbal, îmi iau
acest angajament împreună cu executivul şi sper să primim şi acordul plenului
consiliului, ca acest drum de care eu am spus de cele mai multe ori că este
prioritatea 0 din punct de vederea dezvoltării infrastructurii de drumuri în
judeţ, în condiţiile în care nu va fi eligibil pe Programul Operaţional Regional,
de anul viitor să găsim o altă soluţie de finanţare şi de demarare a lucrărilor.
Avem avantajul că avem toate documentaţiile actualizate şi atunci va fi foarte
uşor de trecut pe un alt sistem de finanţare sau pe un alt program.
2. Da, am uitat să răspund la întrebarea ridicată şi de doamna preşedinte
a Comnisiei de urbanism, nu cred că e oportun să luăm banii de la MateiFântânele pentru că e o “bretea” importantă care să facă legătura din comuna
Matei la intersecţia cu DJ 151 din Dealul Budeşti-ului şi oamenii nu mai trebuie
să vină din Fântânele în Matei roată prin Lechinţa la asfalt şi ar putea ajunge
cu mult mai repede în acea zonă spre Mureş şi unde au de mers oamenii sau
chiar spre Cluj, e mai aproape prin acea legătură. Şi vă asigur, îmi iau acest
angajament, e un atribut care îmi revine, ca în septembrie, aşa cum anunţa şi
domnul Viceprim-ministru Dragnea în vizita de la Bistriţa, când se vor face din
nou alocări pe PNDL, ca prioritate, să fie introdus şi acest tronson de drum
judeţean Corvineşti-Nuşeni, care are legătură mai departe la finanţare.
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Sunt două angajamente care le iau în faţa dumneavoastră şi a
cetăţenilor judeţului pentru a putea fi investiţii promovate şi îmi doresc ca întrun termen foarte scurt şi finalizate.
Vă rog doamna consilier.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Câteva observaţii şi întrebări pe
marginea proiectului de buget pe care ni l-aţi prezentat.
Am observat astăzi că sunteţi mai mărinimos şi de aceea mă gândesc să
punem în discuţie …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu cu toată lumea.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Cu investiţiile. Şi atunci am să profit de ocazie şi să spun: de ce Doamne,
iarăşi ignorăm Valea Şieului. Nu aţi pomenit de 2 ani de zile nimic despre
reabilitarea acelui drum care vine dinspre Mureş înspre Bistriţa, un drum care
arată deplorabil, pentru că a fost practicant intens …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Când aţi fost ultima data?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Ştiţi că artera din Teaca înspre Târgu Mureş a fost închisă sau, mă rog, a
fost mai greu practicabilă când s-au demarat acele lucrări.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
S-a deschis de anul trecut.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Deci, aveţi în vedere reabilitarea acestui drum care deserveşte o zonă cu
potenţial deosebit?
A doua observaţie. Ne propuneţi pentru Centrul Judeţean de Cultură
suma de 100 de mii de lei din care, aşa cum am înţeles din expunerea de
motive, o parte merg spre funcţionare, o parte merg înspre dezvoltare,
respectiv pentru o serie de acţiuni pe care noi nu le-am avut adoptate prin
hotărâre, aşa cum cere legea, nici măcar anterior. Noi dăm bani pentru nişte
acţiuni sau ne cereţi nişte bani pentru acţiuni pe care noi nu le-am aprobat, nu
avem o susţinere în ceea ce priveşte planul de acţiuni.
Şi ultima observaţie se referă la art. 3 din proiectul de hotărâre unde
spuneţi că: “ordonatorii terţiari de credite pot aproba virările de credite
bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar … ” şi vă fundamentaţi în drept în
art. 49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Păi
dacă ne uităm în lege, art. 49 alin.(5) prevede această posibilitate pentru
ordonatorii principali, respectiv pentru dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi
ordonatorul principal al fiecărei instituţii. Nu înţeleg de ce doriţi să vă delegaţi
sau ce doriţi să faceţi cu această delegare înspre ordonatorii terţiari. Eu cred
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că art. 3 este pe lângă lege şi nu în spritul şi limitele legii, aşa cum am lecturat
din Legea nr. 273/2006.
Şi ar trebui să vă mai răspund şi la câteva observaţii pe care le-aţi …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
La diverse vă stau la dispoziţie cu mare drag. Vă rog, la diverse, conform
regulamentului, că dumneavoastră sunteţi un om de drept şi să respectăm
regulamentul.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Era vorba despre drumuri. Să dea Dumnezeu …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Despre orice. Am rugămintea să discutăm la diverse.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Era vorba despre buget.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar nu mai dezbatem acuma bugetul şi aţi vorbit deja 5 minute.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Dacă nu am clarificat toate aspectele …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Toate răspunsurile pe care vreţi să mi le daţi la finalul şedinţei, conform
regulamentului, că înţeleg că e vorba de nişte răspunsuri. Conform
regulamentului, v-am rugat pe toţi, un regulament aprobat de noi toţi, să vă
sintetizaţi intervenţiile pe durata de 3 minute.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Păi dacă sunt multe aspect de clarificat, nu ai cum să le sintetizezi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aveţi comisii în care clarificaţi aspecte.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Tocmai că nu le-am clarificat în detaliu.
Aţi vorbit despre Poarta Transilvaniei. Ştiţi că noi nu putem accesa pe
Poarta Transilvaniei decât maxim 90 de milioane de euro, dacă bine reţin.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Da, media de reabilitare e undeva la 500 de mii de euro. Deci, dacă aş
reuşi să iau 180 de km de drumuri mă declar mai mult decât fericit, pentru că
integral are 98.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Iar valoarea proiectului depăşeşte cu mult această valoare, valoarea
proiectului în integralitate.
Rugămintea mea ar fi ca în perioada următoare, la următoarea şedinţă,
să ne pregătiţi care sunt tronsoanele pe care le vizaţi şi care sunt …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar vi le spun acuma la diverse. O să vi le spun care sunt prioritare.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Da, spuneţi-le care sunt prioritare. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Drumul Naţional DN 15 A pentru care am făcut destule intervenţii de la
Compania Naţională la Guvern, cu sprijinul primului-ministru. Am reuşit să-l
finanţăm în fiecare an şi el e circulabil încă de anul trecut şi finalizat cred că în
urmă cu aproximativ două săptămâni, o luna.
Nu avem, e adevărat, în momentul de faţă, resursele necesare pentru
modernizarea drumului de pe Valea Şieului. Şi când spun modernizare mă
gândesc la o investiţie care să crească portanţa, fundaţia drumului pentru un
transport cu alt tonaj. În schimb, l-am întreţinut în permanenţă, inclusiv anul
ăsta, de asta mi-am permis, cu tot respectul, să vă întreb când aţi fost ultima
data pe acolo, pentru că drumul nu arată deplorabil deloc. Sigur că este loc de
cu mult mai bine, dar drumul nu arată deplorabil, e unul circulabil şi facem
eforturi, cu puţinii bani care-i avem, să întreţinem în stare de funcţionare
aceste drumuri.
Legat de bugetul pentru Centrul Judeţean pentru Cultură, aş vrea să vă
spun că e la rectificare o sumă alocată punctual, o parte pe dezvoltare, o parte
pe activitate. La solicitarea Centrului, vă propun să fim de acord să alocăm 50
de mii de lei pentru achiziţionarea unui sistem performant de sonorizare. Nu sau mai făcut de foarte mulţi ani investiţii în astfel de dotări şi avem nevoie
neapărat, pentru a putea să ne desfăşurăm activitatea în condiţii normale.
De asemenea, în urma unei discuţii pe care am purtat-o anul trecut cu
domnul director Ţărmure şi mie îmi pare rău că în grupul Alianţei Creştin
Liberale înainte de şedinţă nu vă întâlniţi să schimbaţi impresii, că sunt convins
că colegul nostru de consiliu şi de partid a dumneavoastră, domnul Florin Urîte
v-ar fi informat că în urma dezbaterilor de la Comisia de buget-finanţe despre
acest proiect, un om reprezentativ pentru judeţul nostru, maestrul Lupşe, a
împlinit săptămâna trecuta 60 de ani şi Centrul Judeţean pentru Cultură,
împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici şi cu alte structuri de specialitate, vor să
organizeze câteva evenimente aniversare pentru maestrul Lupşe. De la o
expoziţie vernisaj în Bistriţa, la Bucureşti, un catalog şi sunt mai multe … Dar
vi le punem la dispoziţie toate, pentru că nu avem nimic de ascuns şi nimic
secret.
Doamna Săsărman, eu v-am ascultat cu foarte multă atenţie şi am
rugămintea s-o faceţi şi dumneavoastră. Dacă nu mă înţelegeţi ceea ce spun,
mai repet încă o data dar la final, ca să nu-i plictisim pe toţi, vă mai spun încă
o data la final, desenez dacă e nevoie, în particular, în biroul de la etajul II.
Referitor la art. 3 al proiectului de hotărâre, e dreptul meu şi am şi
legislaţia necesară. Mai mult decât atâta, am şi încredere în colegii mei jurişti
că am dreptul să deleg din aceste competenţe ale ordonatorului principal de
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credite. Sigur, dumneavoastră aveţi dreptul în calitate de consilier şi jurist
renumit să atacaţi în contencios acest articol şi să se pronunţe instanţa asupra
legalităţii sau nelegalităţii art. 3 la care faceţi trimitere.
De asemenea, dacă vă aduceţi aminte, faceţi un exerciţiu de memorie, la
aprobarea programelor de activităţi ale instituţiilor culturale din subordine este
un articol care le dă dreptul ca pe parcursul anului să-şi facă modificări de
activităţi în cadrul bugetului aprobat de către noi.
Dacă mai sunt alte intervenţii la proiectul de buget, vă rog. Doamna
Săsărman, dumneavoastră aţi avut o intervenţie. Domnul Florin Urîte, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Deci, ca să fim siguri că se conturează nişte lucruri clare şi care am
înţeles că ar urma să se scrie şi în procesul-verbal, dacă pe POR nu se rezolvă
drumul Blajului, va fi prins în anul viitor.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Şi Strâmba şi drumul Blajului.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Şi Corvineşti şi Enciu se analizează la rectificarea din septembrie.
Şi încă o rugăminte. Sper să nu se renunţe nici la proiectul cu Colibiţa,
dat fiind faptul că deja este un festival de folk. Am văzut şi bike fest cu corturi
puse chiar lângă gunoaiele alea. Eu nu m-am simţit deloc bine văzând chestia
asta şi cred că au observat şi cei din presă şi cred că trebuie chiar să ne
grăbim şi cu acel proiect. Sigur că trebuie să găsim mijloacele legale şi
bineînţeles cei dispuşi să îşi pună terenul la dispoziţie, să-l cumpărăm şi să-l
amenajăm. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier, subliniez şi aici încă o dată. Am lăsat banii necesari ca
procedura de achiziţie a acelui teren să continue. Din păcate, şi
dumneavoastră sunteţi în cunoştinţă de cauză fiind membru al acestei comisii,
nu am primit o ofertă pentru un teren care să se preteze la ceea ce avem noi
nevoie acolo. Am înţeles de la domnul vicepreşedinte Popescu, care este şi
preşedintele comsiei că, comisia va relua procedura. Am lăsat bugetat acest
proiect. Sigur, o parte din bani i-am trecut în altă parte pentru că se apropie
finalul anului. Dar, şi asta subliniez, că acest proiect de asemenea propus de
către dumneavoastră, va avea continuitate. Nu se renunţă la el. Şi sper să
găsim terenul necesar pentru a putea să ducem proiectul la finalizare.
Alte intervenţii. Dacă nu sunt alte intervenţii, deschidem procedura de
vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului
„Modernizare DJ 172, km 33+924-37+264 şi km 40+175-44+257,
Zagra-Suplai”, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia de urbanism, vă rog avizul.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Intervenţii. Dacă nu sunt alte intervenţii, deschidem
procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv,
Statutului şi cotei de participare financiară la constituirea Asociației
„Produs în Bistrița-Năsăud“.
Am primit în şedinţa trecută acordul de principiu. Vă prezentăm Statutul
şi încă o data subliniez şi fac precizarea că e o asociaţie care va fi deschisă
tuturor celor interesaţi să intre în această asociaţie. De la asociaţii, organizaţii
neguvernamentale, persoane fizice, companii. Sigur, primul partener, clar –
Camera de Comerţ şi Industrie. Aşteptăm să putem înregistra juridic această
asociaţie şi pe urmă vom face demersurile necesare pentru a putea să
începem acticitatea acestei asociaţii.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de cultură.
Creţa-Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de urbanism.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz nefavorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. La fel ca şi la precedenta discuţie asupra
unei Asociaţii care se intitulează “Produs în Bistriţa-Năsăud”, am rugat
executivul şi de data aceasta să facă dovada transmiterii unor invitaţii, chiar şi
pe e-mail către Camera de Comerţ şi Industrie, producători mari sau mici,
mediul de afaceri din judeţ. Pentru că, în mod normal, “Produs în BistriţaNăsăud” ar trebui să se adreseze lor. Nici de data aceasta executivul nu a fost
capabil să facă acest lucru, adică să aducă această probare. Şi atunci întreb:
de ce mai fac o Asociaţie numită “Produs în Bistriţa-Năsăud” formată din
Consiliul Judeţean, primării, Muzeu şi Centrul Cultural Judeţean?
De aceea, asta a fost critica mea referitoare la proiect şi data trecută şi
este şi în momentul de faţă. A nu se înţelege că noi nu ne dorim o Asociaţie
“Produs în Bistriţa-Năsăud”, pentru că ideea e extrem de generoasă şi de
aceea vom şi vota pentru acest proiect. Dar modul în care a fost el început şi
lipsa de consideraţie a executivului mă îndeamnă să iau cuvântul astăzi şi să
vă spun că ar trebui ca executivul să îşi dea mai mult interesul ca lucrurile să
fie direcţionate acolo unde trebuie.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc domnule consilier pentru sprijinul necondiţionat al
dumneavoastră, pentru că vom reuşi să facem şi ce ne-aţi cerut dacă ne
ajutaţi să o înregistrăm şi să existe. Deci, după hotărârea de astăzi executivul
va face demersurile necesare s-o înfiinţeze, să existe. Şi pe urmă, după ce e
înfiinţată, o să facem şi invitaţiile necesare. Dar prima dată trebuie s-o
înfiinţăm. Trebuie să existe o entitate care să invite la ceva.
Vă mulţumesc că ne-aţi ajutat să o înfiinţăm şi pe urmă vă asigur că vom
face invitaţiile necesare.
Vă rog doamna consilier.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Deci, acelaşi lucru ni l-aţi cerut şi luna
trecută când …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu v-am cerut acelaşi lucru, v-am cerut un acord de principiu luna
trecută.
23

Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu vorbeam despre acordul de principiu şi ne spuneaţi că sunteţi presat
de timp, astfel încât să se aprobe cât mai repede la consiliu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Da şi am venit în următoarea lună şi cu statut şi cu tot.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Au trecut 30 de zile, timp pe care eu îl apreciez ca fiind suficient pentru a
fi informate şi alte unităţi administrativ-teritoriale sau persoane juridice. Aşa
că, din start, în mod discriminatoriu, nu cred că este un lucru bun. Acesta a
fost motivul pentru care …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aţi simţit să ne criticaţi o dată în plus şi dumneavoastră. Nu era de ajuns
liderul grupului Alianţei Creştin Liberale nu?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Poate vă convingem şi data viitoare nu o să mai faceţi aceeaşi greşeală.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mai vrea cineva să ne mai critice? Domnul Urîte, criticaţi-ne şi
dumneavoastră, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Nu vă critic domnul preşedinte dar, sigur că cel mai bine e să copiezi
exemplul bun. Şi există asociaţii patronale şi sigur că este un statut şi trebuie
să înceapă cu un început. Dar problema este în felul următor. Până la urmă
Consiliul Judeţean, în reprezentarea lui prin Germania, Polonia, că aici pleacă
de la un concept din Bruxelles toată chestia asta, de a se face aceste
reprezentări de meşteşugari, de firme mici sau mai mari ş.a.m.d. Dar, orice
asociaţie gen patronală, pentru că am făcut şi eu parte şi ştiu, pe lângă chestia
asta, invitaţia de a participa, se stabilesc foarte clar şi ce criterii trebuie să
îndeplineşti. Pentru că în momentul în care Consiliul Judeţean, ca cea mai
reprezentativă entitate a judeţului sau a regiunii, îşi dă girul că acele firme
care sunt reprezentate acolo sau i-ai pus şi sigla sub pavilionul consiliului, sub
umbrela dacă vreţi a Consiliului Judeţean, îndeplinesc nişte minime cerinţe de
calitate, de agremente ş.a.m.d.
Eu cred că ar trebui să fim foarte atenţi, să lăsăm la o parte că avem
nevoie de o asociaţie cât mai mare şi o cotizaţie care să ne dea nişte bani cu
care să începem să facem un site de promovare şi sigur să-i reprezentăm în
toate misiunile economice sau diplomatice ş.a.m.d., dar cred că trebuie să
stabilim foarte clar în acel statut ce criterii şi ce condiţii, adică să aibă
înregistrate mărci de produs deci, sunt lucruri mult mai de fineţuri. Pentru că
atunci consider că într-adevăr va fi o asociaţie profesionistă, cu atât mai mult
va reprezenta judeţul, regiunea şi tot ce vrem mai departe.
Mulţumesc.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier. Sper ca în urma votului pozitiv pentru
înfiinţarea acestei asociaţii şi ratificării şi de către celelalte consilii locale ale
membrilor, în urma înregistrării, vom face invitaţiile necesare. În urma
exprimării dorinţelor, vom constitui Adunarea Generală a Acţionarilor asociaţiei
care, la rândul ei, va face un regulament de organizare şi funcţionare a acestei
asociaţii în care, vă asigur că vor fi prevăzute şi lucrurile cerute de către
dumneavoastră. Şi vă adresez rugămintea, folosindu-ne de experienţa
dumneavoastră de manager, să ne furnizaţi în scris propunerile
dumneavoastră şi eu vă asigur că o să le dau reprezentantului consiliului care
va fi desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor acestei asociaţii, pentru a
putea să facem o organizaţie cât mai performantă.
Doamna consilier Montoiu, vă rog.
Montoiu Gabriela Cătălina: - consilier judeţean –
Vreau să vă mulţumesc pentru răspunsul pe care mi l-aţi dat legat de
acest proiect şi am rugămintea, în momentul în care va exista această
asociaţie ca entitate şi va avea statutul acceptat, să ne invitaţi şi pe noi, să ne
lansaţi o invitaţie la întâlnirile care vor viza Strategia de dezvoltare …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
De acord. Domnul Dănilă, am rugămintea să vă notaţi şi să fie invitaţi şi
consilierii judeţeni când au loc dezbaterile.
Montoiu Gabriela Cătălina: - consilier judeţean –
Există, aşa cum am precizat la prima discuţie legată de acest proiect, un
proiect şi la nivel european care favorizează şi susţine dezvoltarea acestor
mărci regionale, care să aibă ca scop în primul rând creşterea veniturilor
teritoriale, precum şi promovarea imaginii locurilor în tările membre ale Uniunii
Europene şi în mod sigur am să vă ţin şi eu la curent cu informaţii legate de
această temă şi de modul în care se dezvoltă la nivel European acest proiect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc şi luăm măsurile care se impun pentru ca toţi colegii noştri
consilieri interesaţi să participe, să fie anunţaţi de momentul, locul şi ora
dezbaterii pe această temă.
Dacă mai sunt alte intervenţii. Dacă nu sunt alte intervenţii, deschid
procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” şi 1 “abţinere” proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
Mulţumesc.
*

25

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Asociației „Produs în Bistrița-Năsăud“ a unui spaţiu din domeniul
public al judeţului Bistriţa-Năsăud.
E vorba de un spaţiu de birou. Împreună cu ADI-ul de dezvoltare a
turismului în birourile din spatele Consiliului Judeţean, din mansarda garajelor
consiliului.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Nu sunt intervenţii.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe
de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale.
E vorba de licenţe pentru S.C. HENIU SA, la solicitarea Elcom Cablaje
pentru următoarele trasee: Sărata-Sângeorzu Nou; Sărata-Arcalia-Chintelnic.
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia de urbanism, vă rog avizul.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Intervenţii. Dacă nu sunt intervenţii, deschidem
procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
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11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Judeţean
al Tinerilor Bistriţa-Năsăud.
Am iniţiat acest proiect de hotărâre pe modelul altor consilii judeţene sau
administraţii locale. Cred că e nevoie să facem mai bine cunoscută activitatea
Consiliului Judeţean, chiar să îmbunătăţim imaginea acestei instituţii în rândul
populaţiei. Şi vă propun acest proiect de hotărâre pentru a putea să avem
procedura legală constituită. Avem în judeţul Bistriţa-Năsăud 28 de licee şi
colegii care vor alege fiecare câte un reprezentant în Consiliul Judeţean. De
asemenea, am propus ca din partea minorităţilor naţionale, toate cele care au
învăţământ în limba maternă, să fie reprezentate, în cazul de faţă minoritatea
maghiară şi germane şi de asemenea, un loc pentru etnia romilor care, de
asemenea, îşi vor desemna un reprezentant în acest Consiliu Judeţean al
Tinerilor.
Dacă vom avea sprijinul dumenavoastră, sper să reuşim în această
toamnă să facem demersurile necesare pentru a putea constitui acest Consiliu
Judeţean al Tinerilor. Şi sigur, eu cred că ne vor fi de folos şi ideile şi sfaturile
care le vom putea primi de la generaţia lor legat de proiectele pe care şi le
doresc pentru dezvoltarea şi buna funcţionare a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de cultură, vă rog avizul.
Creţa-Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii. În care ordine, a ridicării mâinii sau a funcţiilor?
Domnul Urîte, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
O glumiţă serioasă numai, domnule preşedinte. Având în vedere că e
oricum o acţiune de voluntariat şi văzând că la un moment dat într-o ţară un
partid al oamenilor de afaceri a câştigat alegerile, asta fiind un semnal dat
serios politicului, eu zic să luaţi în calcul şi constituirea unui Consiliu al
Oamenilor de Afaceri, că e tot voluntariat. Şi cred că am deveni mult mai
serioşi şi mult mai, cum să spun eu, mai implicaţi să zic aşa şi poate mult mai
atenţi la ceea ce facem cu banii judeţului ş.a.m.d.
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Vă spun la modul cât se poate de serios să alegem şi varianta asta,
pentru că varianta aia în care vine un ministru şi ne întâlnim nu mai ţine la
oamenii de afaceri. Vine câte un ministru, îi spunem o gramadă de probleme
pe care le avem pe domenii, ne ascultă, toată lumea zice că le rezolvă, pleacă
înapoi şi nu se mai rezolvă nimic, nici prin acte normative. Şi asta s-a întâmplat
de peste 20 de ani încoace, ca să nu dăm vina politic pe unii sau pe alţii. Dar
cred că o chestie în care cei mai reprezentativi oameni de afaceri, care au
demonstrat ceva, i-am coopta în chestia asta, cred că şi Strategia şi alocarea
banilor bugetari, având experienţa şi totuşi sunt oameni dinamici care umblă
prin ţări ş.a.m.d., ar fi un real folos. Eu zic s-o luaţi în calcul, dar în ce măsură
se poate rămâne de văzut.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. La fel ca şi în cazul Consiliului Judeţean
al Tinerilor, se poate să se constituie un Consiliu Judeţean al Oamenilor de
Afaceri, nu interzice legea. Nu asta ar fi problema. Problema e ce rezultă din
acest Consiliu Judeţean al Oamenilor de Afaceri. Dar asta rămâne de văzut.
Noi suntem la acest proiect şi lecturând-ul mi s-a părut extrem de
cunoscut. Şi uitându-mă în urmă, în anul 2006 sau 2007 un proiect similar,
98% din el, a fost adoptat de către Consiliul Local Bistriţa din care făceam
parte şi eu. La momentul respective ne-a direcţionat acţiunea de constituire a
Consiliului Local al Tinerilor exact ideea de a atrage şi tinerii înspre viaţa
publică. La fel ca şi acum, şi atunci tinerii nu erau deloc interesaţi. Ori astăzi,
în sfârşit, la o distanţă de 8 ani de zile şi Consiliul Judeţean, indiferent de
coloratura lui politică, înţelege să atragă tinerii înspre viaţa publică. E un
exerciţiu extrem de bun pentru ceea ce va însemna pe mai departe tânărul din
judeţul Bistriţa-Năsăud atunci când sperăm noi sau sper eu cel puţin, peste ani
de zile va participa la alegeri în calitate de candidat pentru Consiliu Judeţean.
Practic, noi acuma încercăm să pregătim, ca exerciţiu democratic, cei care ne
vor înlocui. Din punctul ăsta de vedere, proiectul e de salutat.
De asemenea, de salutat e faptul că se inspiră 98% din proiectul şi din
hotărârea Consiliului Local Bistriţa de acum 8 ani de zile. La fel ca şi atunci şi
acum voi spune acelaşi lucru: sper ca viitoare structură a Consiliului Judeţean
al Tinerilor să nu fie confiscate de politic. E meritul celor doi primari – Vasile
Moldovan şi Ovidiu Creţu – că s-au ţinut deoparte şi nu au implicat din punct
de vedere politic Consiliul Local al Tinerilor. Sper ca şi Consiliul Judeţean şi
domnul preşedinte Radu Moldovan să aibă aceeaşi atitudine şi nu cumva să
încerce să folosească acei tineri ca masa de manevră. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog doamna consilier.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Toată lumea spune despre proiectul respectiv că ar fi unul noul. Nu este
nou deloc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu a spus nimeni că ar fi unul nou.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Consiliul Judeţean al Tinerilor a existat şi şi-a făcut activitatea …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
A existat un Consiliu Judeţean al Tinerilor la Consiliul Judeţean?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Da.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu. Există un Consiliu Judeţean al Elevilor la Inspectoratul Şcolar.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Preşedinte a fost Abigail Vălean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu există în documentele Consiliului Judeţean post-revoluţionar … poate
pe vremea lui Marina sau nu ştiu. Deci, vă rog frumos să nu faceţi confuzie cu
structura coordonată de Inspectoratul Şcolar – Consiliul Judeţean al Elevilor.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Asta vroiam să spun, este acelaşi lucru practic.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu este acelaşi lucru.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Însă ideea este bună …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Scuzaţi-mă, nu e politicos să vă întrerup. Îl avem aici pe domnul
secretar, care e de la înfiinţarea consiliului judeţean democratic. Şi ca să
înţeleagă cei care sunt mai noi, ca şi mine, în activitatea lor, o să-l rog pe
domnul secretar să ne spună dacă a existat vreun Consiliu Judeţean al
Tinerilor care să funcţioneze pe lângă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud din
1989 încoace. Lăsaţi-l să răspundă, pentru buna informare a cetăţenilor.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Din 1992, de când e înfiinţat Consiliul Judeţean, nu a existat o asemenea
structură asociativă la Consiliul Judeţean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rugăm să vă continuaţi ideea, că ne-aţi dat şi un nume, dar nu ştiu
unde a fost preşedinte, o să mă informez. Abigail şi mai cum?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Este eleva de la care aţi primit medalia atunci.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Da, dar o fi fost de la Consiliul Judeţean al Elevilor.
Domnul profesor Moldovan, vă rog.
Moldovan Andrei Valentin: - consilier judeţean –
N-am vrut să iau cuvântul, dar vreau să fac următoarea precizare. Că un
asemenea Consiliu Judeţean al Tinerilor, o practică europeană este la urma
urmei, are un avantaj dincolo de un exerciţiu democratic pentru această
generaţie, un avantaj imediat pentru Consiliul Judeţean sau administraţia
judeţeană în ce sens? Este un exerciţiu de comunicare şi cu un feedbeck într-o
zonă în care în mod tradiţional comunicarea şi feedback-ul este unul mai slab.
Ori, a întări această comunicare şi feedback-ul dintr-o zonă a unei generaţii
care vine, e un lucru foarte important. Cu condiţia, sigur, să-i dăm importanţa
necesară.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier. Şi pentru liniştea domnului consilier
Curteanu, este prevăzut şi la articolul 1, extrem de clar, că este o structură
apolitică şi să ştiţi că mie îmi place să respect reguli şi vă asigur că nu voi
politiza nici un fel de consiliu. Am un partid destul de mare de care, din
păcate, am foarte puţin timp în ultima perioadă. Şi am unde să-mi desfăşor şi
să-mi exprim opiniile politice şi nu o voi face sub nici o formă … Şi cred că o
astfel de poziţie ar fi şi dezagreată şi de tineri, care sunt extrem de deştepţi.
Dacă sunt alte intervenţii.
Dacă nu, deschid procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
12. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia publică de
director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud a
domnului Frăsincari Daniel-Florin.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Domnul consilier Curteanu.
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Aţi făcut o intervenţie, domnul Urîte pe subiectul acesta, sper să nu o
mai faceţi încă o dată că am înţeles-o.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Nu are nici o legătură. Deci, întrebarea mea a fost …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă dau cuvântul, nu e nici o problemă.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Întrebarea mea a fost dacă s-au făcut şi la celelalte firme de
deconcentrate rapoarte de evaluare. Dumneavoastră aţi luat-o în direcţia
respectivă.
Pugna Alexandru: - vicepreşedinte –
S-au făcut, da.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Deci, nu mi s-a răspuns la întrebare. Dumneavoastră aţi luat-o în direcţia
aia, aţi luat-o subiectiv aşa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aşa am înţeles eu din intervenţia dumneavoastră. Îmi cer scuze că nu
am înţeles cum trebuie.
Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Voi avea şi eu o abordare … în sensul că da, eu unul o să recunosc că
am o abordare oarecum politică. Nu sunt de acord cu epurările politice şi de
aceea grupul consilierilor Partidului Democrat Liberal, grupul constituit în
Alianţa Creştin Liberală, care face parte din Alianţa Creştin Liberală va vota
împotrivă. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog domnul vicepreşedinte Pugna.
Pugna Alexandru: - vicepreşedinte –
Că au fost foarte multe discuţii legate de acest aspect, aş vrea să
lămuresc câteva lucruri. Aşa cum a spus şi domnul preşedinte, nu l-am evaluat
pe domnul Frăsincari, directorul Camerei Agricole, ca specialist în domeniu.
Recunosc faptul că este inginer agronom, că a terminat studii de specialitate,
că este profesionist în acest domeniu, dar evaluarea a avut loc ca şi manager
al Camerei Agricole. Dânsul este funcţionar public, a avut o fişă a postului, a
avut obiective asumate. Asupra acestor obiective s-a făcut evaluarea. Nu şi lea dus la îndeplinire şi, în consecinţă, a obţinut calificativul ”nesatisfăcător”.
Aş vrea să rog colegii din Consiliul Judeţean ca atunci când vor vota să
mai aibă în vedere încă un aspect. Numirea în funcţia de director a domnului
Frăsincari a fost făcută ilegal. Conform Legii nr. 215/2001 art. 91 alin.(2) lit.e),
acest articol legiferează faptul că numirea se face de către Consiliul Judeţean
prin vot, aşa cum se face şi eliberarea din funcţie. Domnul Frăsincari a fost
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numit prin Dispoziţie privind numirea definitivă a domnului Frăsincari Daniel
Florin în funcţia publică de conducere de director executiv la Camera Agricolă
Bistriţa-Năsăud. Deci, numirea dânsului nu s-a făcut prin Consiliul Judeţean,
aşa cum este legal şi cum prevede Legea nr. 215. Dacă ar fi fost epurare
politică, aş fi putut ca atunci, imediat să fie eliberat din funcţie pentru că
numirea nu s-a făcut conform legii.
Deci, aş vrea ca în votul care o să-l dea colegii consilieri să aibă în
vedere şu acest aspect. Deci, numirea dânsului a fost făcută prin dispoziţie şi
nu prin votul Consiliului Judeţean, aşa cum prevede legea.
Negruşeri Vasile: - consilier judeţean –
Deci, e foarte simplu. Şi numirea a fost ilegală şi eliberarea tot ilegală.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Chiar mi se propune să retrag de pe ordinea de zi proiectul să nu-l mai
supun votului şi să dau o dispoziţie.
Domnul Urîte, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aş fi curios să aud din partea dumneavoastră şi un comentariu de
nerespectarea legii în timpul guvernării PDL la Consiliul Judeţean, când şi
bugetul se executa prin dispoziţie, nu o numire.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
1. Eu mă identific, v-am mai spus, de când sunt consilier judeţean.
2. Cred că sunt printre puţinii oameni, dacă vreţi şi poilitici, care fac
critici de 20 de ani încoace. Sunt printre puţinii. Deci, mi-ar face plăcere să văd
şi din tabăra cealaltă că au curajul şi demnitatea de a critica şi acţiunile …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Pot porni cronometrul de acuma?
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Încă nu. Mi-ai pus o întrebare politică şi ţi-am răspuns ca atare.
Câteva lucruri şi aspecte. Problema e că îl evaluăm pe acest om. Nu mai
are importanţă cum a ajuns, cum e acolo. A fost pe poziţie şi sigur că am făcut
şi eu nişte investigaţii, ca să văd dacă luăm o decizie corectă sau nu.
Autorizare pe cursuri de animale are din 2011-2012. Cursuri în 2014 are
făcute pe Parva, Dumitra, Rebra, Târlişua, Tiha Bârgăului ş.a.m.d. pe partea
zootehnică.
Şi acuma câteva aspecte legate de modul în care Consiliul Judeţean l-a
ajutat. Păi de exemplu, s-au făcut acţiuni de informare ale Consiliului Judeţean
pe domeniul agricol şi a fost invitat APIA pe Florin Căprar, Direcţia Agricolă
prin Tabără Nuţu, APDR-ul prin Roşu Sorin, el n-a fost invitat niciodată.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Fals. De fiecare dată instituţia şi-a trimis adjunctul. Nu există o reuniune
la care să nu fi fost invitată Camera Agricolă şi … scuzaţi-mă că vă întrerup,
dar falsuri nu acept, chiar grosolane. Alea că a fost pe la cursuri, poate.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Camera Agricolă din Polonia a venit în vizită la Bistriţa şi Camera noastră
Agricolă nici n-a fost invitată.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Acţiune organizată de Camera de Comerţ şi Industrie, nu de Consiliul
Judeţean.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Bun. Pe urmă, păi cum poate să lucreze un manager în condiţiile în care
în 2013, 7 luni a fost fără buget din cauza unui vid legislativ? Cum poate să
lucreze un manager în condiţiile în care salariile i se dau cu o foarte mare
întârziere, iar în momentul în care i s-au dat în august, pe lunile din spate, din
aprilie, chiar când s-a dus să-şi plătească contribuţiile a plătit şi penalităţile. Ca
să vedeţi cât de drepţi am fost noi. Puteam să ajutăm şi să facem noi, să
alocăm cu o menţiune nişte bani, ca cel puţin acei oameni să aibă salarii, că au
şi familii în spate şi copii.
Pe urmă, aici spunem, prin evaluarea făcută de această comisie, că nu
au scris proiecte. Păi nu au fost sesiuni de proiecte. Dincoace nu tragem pe
nimeni la răspundere că nu s-au scris proiecte şi rectificăm cu o reducere de 1
milion 300. Deci, în alte părţi suntem subiectivi, în altă parte ne facem că
suntem obiectivi.
Deci, sunt cred că cât se poate de evidente, mai mult, să fim serioşi că
se ştiu declaraţiile de atac la persoana respectivă în care s-a cerut insistent
demisia şi de fapt trădarea că a plecat din PSD. Mai mult, că dacă nu, a fost
chiar ameninţat că i se va face o comisie şi va fi destituit.
Deci, haideţi să fim transparenţi şi corecţi cu noi şi sper ca pe viitor să nu
se mai … Îmi pare sincer rău că criteriul politic în instituţii … încă stau şi mă
întreb cine va avea curajul să intre în administraţie, dacă din 4 în 4 ani se pune
problema că va fi dat afară pe aşa numită comisie profesionistă de evaluare.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
O să am rugămintea să vă pregătiţi să şi probaţi acuzaţiile făcute că a
fost ameninţat. Pentru că aţi făcut o declaraţie publică, o să-mi permit să
acţionez …
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Chiar vă rog. Păi parte e el, am martori.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu ştiu, vă descurcaţi amândoi. Deci, o să sesizez instanţele în drept. Să
se precizeze acest lucru. N-am ameninţat în viaţa mea pe nimeni.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Domnul preşedinte, n-am făcut afirmaţia Radu Moldovan.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
N-aţi spus. Din partea PSD-ului. Eu sunt şi reprezentantul PSD-ului
întâmplător pe aici. Aştept cu mare interes să probaţi astfel de acuzaţii extrem
de grave în anul 2014, că cineva l-ar fi acuzat şi şantajat pe domnul Frăsincari.
Pentru că e aşa bun specialist, şi nici nu pot să contest, că nu am
calitatea necesară, dar ţinând cont că n-a produs absolut nimic ca plus valoare
pentru judeţul Bistriţa-Năsăud această Cameră Agricolă în perioada
managementului domnului inginer Daniel Florin Frăsincari, îmi asum acest vot
astăzi aici în acest consiliu, de a-l elibera din funcţie în mod legal, adică prin
votul în plenul Consiliului Judeţean, nu abuziv, aşa cum a fost numit. Pentru că
dacă era nevoie de un vot şi de un concurs, nu ştiu dacă mai era aşa mare
specialist. Dar mă rog, poate că era.
Şi o să-l las să se poată ocupa de problemele de afaceri personale care
le are, de care se ocupă în principal. Şi sigur, şi de activitatea politică. Şi vă
mărturisesc cu mâna pe inimă că e unul dintre oamenii după care nu plăng că
a pleat din PSD în urmă cu ani de zile. Să-i dea Dumnezeu sănătate şi să poată
să fie performant politic în dreapta politicii, că în stânga nu s-a prea descurcat,
că a luat vreo 50 de voturi la alegerile din Livezile. Şi nu o consider o pierdere
foarte mare pe domnul Frăsincari.
Deschidem procedura de vot. Vot secret, fiind vorba de persoane. Vă rog
să votaţi. Sunt 28 de consilieri la şedinţă. 16 voturi exprimate.
Cu 16 voturi “pentru” şi 12 “împotrivă” eliberarea din funcţie a
fost aprobată.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui.
Vă rog să votaţi.
Cu 17 voturi “pentru” şi 9 “împotrivă” proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construcţie clădire
S+P+E+M cu destinaţia de depozitare carte şi săli multifuncţionale”
în municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 11, judeţul
Bistriţa-Năsăud.
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O scurtă descriere a acestei investiţii v-am făcut-o la proiectul de
rectificare a bugetului.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de urbanism.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Intervenţii.
Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
14. Proiect de hotărâre privind proiecţia repartizării pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2015, estimările pe anii 2016-2018 şi aprobarea proiectului
de buget al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 şi
estimările pe anii 2016-2018.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Intervenţia mea e pe procedură, domnule preşedinte. Am şi spus-o la
începutul şedinţei că nu ştiu cine a fost superman-ul de a avut timp să se uite
3 minute peste un proiect care vizează bugetul Consiliului Judeţean pe 2015 şi
estimările pe 2016-2018, plus repartizarea cotei de 20%. De aceea, eu unul vă
solicit o pauză de consultări cu colegii. Poate că ei au reuşit să lectureze mai
mult. Mulţumesc. 5 minute.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
O pauză de consultări de 5 minute, vă rog. Cu precizarea că vineri am
primit de la Finanţe această solicitare şi de asta n-a ajuns la dumneavoastră
decât destul de târziu.
*
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O să-l rog pe domnul consilier Curteanu, liderul de grup al consilierilor
PDL să ne comunice rezultatul consultărilor, să putem trece mai departe la
procedura de vot.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Urmare a consultărilor cu colegii, din
păcate, am ajuns la aceeaşi concluzie. E un proiect mult prea important pentru
a-l tranşa aşa de rapid. 5 minute nu sunt suficiente. Am încercat, am dezbătut
pe marginea lui, oricum l-am epuizat. De aceea, propunerea noastră este
următoarea: amânaţi-l pentru o şedinţă extraordinară înainte de data de 15
septembrie. Aveţi suficient timp şi de aceea propunerea noastră este una de
amânare. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bun. Doamna Vrabete, domnul Tiniş, aţi avut timpul necesar să discutaţi
cu colegii de la Direcţia de dezvoltare şi cu Arhitectul şef pentru a putea să
faceţi nişte propuneri concrete Direcţiei de Finanţe care, la rândul lor, până pe
15 să trimită proiectul la Ministerul de Finanţe?
Tiniş Viorel: - director executiv –
Noi am discutat ieri după-masă şi astăzi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bun, dar mai aveţi nevoie de timp să discutaţi ceva?
Tiniş Viorel: - director executiv –
Nu mai avem ce. Calculele noi le-am făcut. Acum, adevărul e că
termenul e scurt. La data de 15 ei trebuie să trimită la minister, să centralizeze
de la toate comunele şi de la noi şi să ajungă la minister, data de 15
septembrie. Şi de asta am pregătit, am lucrat ultimele 3 zile numai pe acest
proiect, ca să reuşim să …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. Mulţumesc.
Domnul administrator, vă întreb şi pe dumneavoastră dacă, împreună cu
doamna Vrabete şi cu Direcţia economică, aţi avut timp să vă puneţi în
concordanţă cerinţa ridicată în repetate rânduri de domnul consilier Urîte pe
care şi eu am sprijinit-o, ca proiecţiile pentru bugetul propriu să ţină cont de
lista de proiecte şi de investiţii prinse în Strategia de dezvoltare a judeţului.
Moldovan Grigore-Florin: - administrator public –
Am lucrat împreună cu colegii la acest proiect. Am menţionat şi în cadrul
Comisiei economice că lucrurile se desfăşoară conform Strategiei şi i-am făcut
chiar o promisiune domnului consilier Urîte că la următoarea dezbatere vom
avea toată lista de proiecte şi va vedea că este corelaţia între proiecte şi
Strategie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
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Cu 16 voturi “pentru” şi 11 voturi “împotrivă”
hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.

proiectul de

*
La Diverse vă rog. Domnul consilier Vasile Marc.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Am observat că la rectificarea de buget,
fiind alocarea pe drumurile judeţene, a fost o dezbatere destul de interesantă.
Eu nu am intervenit atunci şi am vrut să intervin la diverse.
Domnule preşedinte vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sau
reprezentanţii dumneavoastră din executiv au fost pe drumul judeţean
Chiochiş-Malin-Jimbor-Jimbor Fînaţ-Dealul Zorenilor. Eu am fost în această
săptămână, am fost până la Budeşti, vă rog să mă credeţi, este îngrozitor. Nu
se poate merge bine nici cu căruţa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mă gândeam dacă am fost în vara asta. DJ Chiochiş-Jimbor? Nu sunt şi
comunale pe structura asta? Nu e o bucată de comunal pe acolo?
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Nu. Aţi făcut ceva reparaţii în primăvară, dar acuma să ştiţi că este
îngrozitor. Eu cu maşina nu am putut …
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Repetaţi vă rog să notăm.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Chiochiş-Malin-Jimbor-Jimbor Fînaţ şi iese exact pe Dealul Zorenilor.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. Sunt şi tronsoane comunale acolo.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Nu există. E drum judeţean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mă informez.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Şi dacă îmi puteţi spune încă o chestiune. Ştiu că documentaţia tehnică
s-a făcut sau cel puţin au fost bani alocaţi pentru documentaţia tehnică a DJ
172 Uriu-Căian-Spermezeu-Târlişua-Dealul Şpanului cu închiderea inelului spre
Negrileşti. Vă rog să-mi spuneţi dacă-l aveţi prins ca şi prioritate, pentru că
este un drum foarte important pentru judeţul nostru, legătura cu judeţul
Maramureş.
Mulţumesc.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier.
1. O să mă informez mai exact. Am fost pe drumul ăsta şi eu în vara
asta, mai exact după recepţia de la Nuşeni a proiectului pe Măsura 3.2.2. Eu
am fost informat atunci că sunt şi tronsoane de drum comunal acolo. Mă
informez şi luăm măsurile care se impun.
2. Avem documentaţia finalizată pe tronsonul de care vorbeaţi Uriu –
închiderea cupei în Dealul Şpanului şi întoarcerea la Petru Rareş, inclusiv
breteaua legătura cu Suciu de Sus şi e a doua prioritate, e al doilea proiect.
Primul e cel de care v-am spus – Poarta Transilvaniei depus pe fonduri, al
doilea proiect e ăsta, din cele 4 proiecte depuse de noi. Şi în condiţiile în care
nu vom reuşi să obţinem finanţare europeană, vom începe să lucrăm în paralel
atât din Târlişua spre Agrieş-Agrieşel, cât şi în partea cealaltă de la Negrileşti
spre Breaza, până când vom reuşi să asigurăm comunităţile cu drum
modernizat şi sper eu să putem să ajungem şi la partea finală, când vom reuşi
să facem acea legătură în Dealul Şpanului între cele două tronsoane de drum
judeţean.
Alte intervenţii vă rog. Dacă nu sunt intervenţii, vă mulţumesc şi vă
doresc o după-masă plăcută.
Declar şedinţa închisă.
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
IOSIF REDL

Intocmit: consilier principal Moldovan Nicoleta
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