ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/18988 din 22.08.2022
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 28 iulie 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din
data de 28 iulie 2022 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului
Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul BistriţaNăsăud, începând cu orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.147 din 21.07.2022 a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2022, orele
1430. Consilierii judeţeni au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi
prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este condusă de
doamna vicepreședinte Camelia Tabără.
La ședință sunt prezenți următorii consilieri județeni: doamna Tabără
Camelia - vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Doru, doamna Calo
Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Coman Samuel-Leon, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin,
doamna Duca Simona-Elena, domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai
Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul
Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George, domnul Puica Vasile, domnul Rus
Dorin-Octavian, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul
Scuturici Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și doamna Ulecan Maria.
*
Lipsește de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan și
următorii consilieri județeni: doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul
Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Moldovan Florin-Cristian și domnul Rus Marin
Vasile.
Participă la ședință doamna Elena Butta - Director executiv, care ține
locul doamnei Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general al județului pentru
perioada concediului de odihnă și domnul Grigore-Florin Moldovan Administrator public al județului.
*

De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarba TeofilIulian - director executiv, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, domnul
Pop Marian-Gabriel - șef serviciu, doamna Ceuca Adriana-Gabriela - șef birou,
doamna Borșa Luminița - șef birou, doamna Palade Ionela-Crina – consilier
superior, doamna Nicoară Maria - consilier superior, domnul Spân GeorgeMarian - consilier principal, doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet
președinte.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Cosma VasileEugen - director al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, domnul
Grec Răzvan-Adrian - director executiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Alimentare cu Apă și Canalizare Bistrița-Năsăud, domnul
Col.dr.ing. Florea Constantin - Inspector Șef al Inspectoratului Pentru Situații
de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud și domnul Șandru Ion director general al Societății Aquabis S.A.
*
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(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud din luna iulie. Suntem prezenți 26 de consilieri județeni din cei
30 și avem o ordine de zi cu 15 puncte și secțiunea diverse.
O să vă prezint proiectul ordinii de zi, suplimentat cu 1 proiect de
hotărâre:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.06.2022

a

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.06.2022
3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.07.2022

a

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/16139 din 15.07.2022 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/15870 din 12.07.2022 privind
numirea Comisiei pentru protecția copilului Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/15966 din 13.07.2022 pentru
modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.88/2021
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Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/16021 din 13.07.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.64/2021 privind constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor
de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor
pentru imobilele expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate
publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN
17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ
Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 –
11+578”, cu modificările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.X/15991 din 13.07.2022 pentru
modificarea componenței Consiliului Tehnico-Economic numit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.30/2020, cu
modificările ulterioare

Iniţiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/15744 din 11.07.2022 privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul
2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/15755 din 11.07.2022 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, B-dul
G-ral Grigore Bălan nr.43, înscris în Cartea funciară nr.78917
Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiectul de hotărâre nr.VIII/16490 din 20.07.2022 privind
modificarea datelor de identificare a unor imobile-terenuri aflate în
domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud aferente sistemului
public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate către
Societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, prevăzute în Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2008, cu
modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.X/16453 din 19.07.2022 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere
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platformă drum județean 173, Budacu de Sus-Șoimuș, județul
Bistrița-Năsăud”

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

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/16422 din 19.07.2022 privind a treia
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/16599 din 21.07.2022 privind
instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului
administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/16736 din 22.07.2022 privind
solicitarea trecerii imobilului „Sală Polivalentă”, situat în municipiul
Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris în
Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul public al Statului
român și administrarea Ministerului Sportului - Direcția Județeană
de Sport Bistrița-Năsăud, în domeniul public al județului BistrițaNăsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

16. Diverse

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Dacă sunt intervenții la proiectul ordinii de zi? Dacă nu sunt, vă rog să
votați ordinea de zi.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi suplim entat a
fost aprobat.
Vă mulțumesc!

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.06.2022
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.06.2022
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

a
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Cu 26 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
*

Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.07.2022
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte –
4. Proiect de hotărâre nr.VIII/16139 din 15.07.2022 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul II al anului 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/15870 din 12.07.2022 privind
numirea Comisiei pentru protecția copilului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră
secret art.1 alin.(1) - Componența Comisiei pentru protecţia copilului BistriţaNăsăud.
Cu 25 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, art.1 alin.(1) a fost
adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.

Cu 25 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat .

(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/15966 din 13.07.2022 pentru
modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.88/2021
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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*

Camelia Tabără: - vicepreședinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/16021 din 13.07.2022 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
nr.64/2021 privind constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor
de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor
pentru imobilele expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate
publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN
17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ
Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 –
11+578”, cu modificările ulterioare
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului dumneavostră secret
art.I: Modificarea Art.1 alin.(1) pct.4 și pct.5 din Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.64/2021.
Cu 26 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 8. Proiect de hotărâre nr.X/15991 din 13.07.2022 pentru
modificarea componenței Consiliului Tehnico-Economic numit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.30/2020, cu
modificările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului dumneavostră secret
art.I: Modificarea art.1 și art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.30/2020
Cu 26 de voturi „pentru” , art.I a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/15744 din 11.07.2022 privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul
2022
Comisia de administrație - aviz favorabil
6

Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/15755 din 11.07.2022 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, B-dul
G-ral Grigore Bălan nr.43, înscris în Cartea funciară nr.78917
Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 11. Proiectul de hotărâre nr.VIII/16490 din 20.07.2022
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile-terenuri
aflate în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud aferente
sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate
către Societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, prevăzute în Anexa
nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2008,
cu modificările și completările ulterioare
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 12. Proiect de hotărâre nr.X/16453 din 19.07.2022 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere
platformă drum județean 173, Budacu de Sus-Șoimuș, județul
Bistrița-Năsăud”
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
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Camelia Tabără: - vicepreședinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/16422 din 19.07.2022 privind a
treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 24 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica și doamna Sigmirean Doina-Maria)

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/16599 din 21.07.2022 privind
instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului
administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/16736 din 22.07.2022 privind
solicitarea trecerii imobilului „Sală Polivalentă”, situat în municipiul
Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris în
Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul public al Statului
român și administrarea Ministerului Sportului - Direcția Județeană
de Sport Bistrița-Năsăud, în domeniul public al județului BistrițaNăsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Da, domnul Cârlig Cristian-Costel.
Cârlig Cristian-Costel: - consilier județean Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, așa cum știți și
cunoașteți și din spațiul public, și la nivelul municipiului Bistrița există o
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solicitare de trecere în domeniul public a Sălii Polivalente. S-au și făcut
demersurile începând cu luna martie a acestui an, s-au și explicat motivele
pentru care se dorește, pentru care s-a făcut solicitare, motiv pentru care,
dată fiind situația de față, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal
prezenți astăzi se vor abține până se va reglementa această situație.
Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, domnule consilier, ceea ce avem noi în față, e un demers
administrativ corect, coerent, logic și funcțional. Orice intenție începe cu un
proiect de hotărâre care se supune dezbaterii și avizului consilierilor, în rest
pentru postările de pe facebook dăm like-uri și cam atât. Da, domnule
vicepreședinte, vă rog.
Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca: - vicepreședinte Eu cred că noi, ca și consilieri județeni, susținem sportul de masă, la
nivel județean. Clubul Gloria are deja o mie sau în jur de o mie de membri, la
nivel de juniori. Noi trebuie să le oferim baza materială și baza pentru a se
dezvolta. Îmi pare rău că, pe baza unor criterii politice, unii dintre colegii
noștri o să se abțină de la o chestie de normalitate, să le oferim copiilor
condiții să se dezvolte prin sport. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da. Mulțumesc. Frumusețea democrației, avem votul care va tranșa
proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.

Cu 16 voturi „pentru” și 10 „abțineri” proiectul de hotărâre nu
a fost adoptat.
(S-au abținut de la vot următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica MariusMacedon, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici
Gheorghe și doamna Sigmirean Doina-Maria.
Proiectul de hotărâre avea nevoie de 21 de voturi. Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 16. Diverse.

Viorica Calo: - consilier județean Eu vreau să intervin la Diverse.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc. Am așteptat momentul acesta, dar vă spun sincer că mi-e
frică la ce răspuns o să primesc, stimați colegi. Nu frică în sensul de a vorbi,
ci frică în sensul de a-mi închide gura cineva, sau să ne închidă gura cineva.
Aș vrea să îi întreb pe cei din conducere dacă este cineva de la Supercom sau
de la ADI Deșeuri. Nu este! Nici nu mă așteptam să fie. La Comisia de
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administrație de luni, am cerut ca la următoarea comisie care a fost la 12:30
și cea de administrație s-a desfășurat la ora 8:30, să vină cineva, să fie invitat
cineva de la Supercom sau de la ADI Deșeuri să transmitem și noi, sau eu
câteva cuvinte. Doamna Tabără, care încearcă să ne închidă gura ca de obicei
și acum de exemplu în plină ședință, mi-a spus la un moment dat la ședința
de la ora 12:30, ceea ce pur și simplu m-a mirat. Sunt mulți colegi care au
fost prezenți și a spus dânsa așa, citez, mi-am pus aici în creier ca nu cumva,
Doamne ferește să uit: „Cine suntem noi?”. Cine suntem noi cei de la masa
asta, vă întreb și eu retoric: „Cine suntem noi ca să cerem să vină cineva din
conducerea Supercom sau ADI Deșeuri?”. Păi eu zic că suntem totuși, aleșii
celor din județul Bistrița-Năsăud și nu am cerut numai așa ca să mă aflu în
treabă, sau nu am cerut numai ca să mă dau mare, sau nu am cerut ca să mi
se închidă gura de cineva, ca de obicei, ci am cerut ca să dau și eu niște
sugestii, niște sfaturi sau să spun ce am observat în municipiu și nu numai.
Păcat că nu este cineva de la Supercom sau Adi Deșeuri, aș fi vrut să
transmit, că sunt, eu am observat cel puțin, că observ foarte multe în orașul
acesta, că de aceea suntem aleși ca să observăm și să rezolvăm problemele
oamenilor. Am observat și sunt sigură că sunt persoane multe, foarte multe
în municipiu și în județul acesta care nu au contract cu Supercom și ADI
Deșeuri și vă spun și de ce. Cel mai bun lucru ar fi, ca să transmiteți cei care
sunteți în executiv aici, să se facă cum s-a făcut un recensământ al populației
așa ar trebui să înceapă Supercom-ul, să facă din nou, să caute cine are
contract, cine își plătește salubritatea și cine nu. Vă spun și de ce: persoane
pe care eu le cunosc și le-am observat în oraș, care stau într-o zonă, că eu
stau în zona de Subcetate, deci locuiesc în Subcetate și i-am surprins de mai
multe ori că își duceau gunoiul, unul dintre exemple spun, la tomberoanele
din piață. Atunci înseamnă că acea persoană nu are contract cu Supercom-ul,
din moment ce își duce gunoiul în cu totul alt cartier al orașului. Circul mult
pe jos pentru că nu am mașină, am avut dar nu mai am. Pe strada Cerbului,
care se consideră că este poate cea mai modernă și cea mai frumoasă stradă
din buricul orașului cum se spune, mă duc pe stradă și văd persoană ieșită
dintr-o casă cu etaj, mare și frumoasă, și își arunca gunoiul la tomberonul de
pe stradă, la tomberoanele alea care sunt puse pe stradă. Nu cred că aș fi
greșit cu ceva să transmit niște lucruri, astea sunt lucruri puține dar se
adună, astăzi puțin, mâine încă puțin. Eu sunt sigură că la tot ce s-a făcut la
Supercom și la ADI Deșeuri, că s-a mărit tariful la salubritate, vor încasa mult
mai mult la aceste tarife dacă ar urmări cu adevărat cine are contract ca să
își plătească salubritatea. Cam asta am vrut să spun și la comisie, dar nu am
fost lăsată să spun la comisie și atunci am fost obligată să o spun în plen. Îmi
pare rău că nu este nimeni, dar mai mult ca sigur că o să se transmită, sper
din tot sufletul să se transmită. Ce m-a determinat cel mai tare au fost exact
cuvintele doamnei vicepreședinte „Cine suntem noi?”. Dumneavoastră să vă
răspundeți atunci, fiecare, cine suntem noi? Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte 10

Doamna Calo, îmi pare foarte rău că îmi răstălmăciți cuvintele. În
consiliul județean există 113 salariați, care la orice moment al zilei de muncă
pot fi chemați și întrebați în legătură cu activitatea lor de către consilierii
județeni. Noi, cu cele două firme private de care spuneți, avem niște relații
contractuale cu obligații și drepturi deopotrivă și ale unora și ale celorlalți, dar
ei nu sunt la dispoziția noastră. De fiecare dată când am apelat cu chestiuni
punctuale, cu întrebări, cu interpelări de orice fel ni s-a răspuns, dar la
maniera asta imperativ să îi chemăm peste o oră să vină să ne dea socoteală,
nu putem să lucrăm în acest fel, mai ales în condițiile în care e vară și peste
tot este perioadă de concedii. Mai mult decât atât, toate problemele pe care
dumneavoastră le-ați ridicat nu țin de consiliul județean, țin în exclusivitate
de administrația orașului și o să vă invit la o discuție în care să înțelegeți
efectiv mecanismele. ADI Deșeuri nu are contract cu cetățenii,
municipalitatea are contracte cu cetățenii, ADI este o structură asociativă
care încearcă să rezolve la maniera comună toate problemele complicate și
complexe ale deșeurilor în condițiile în care trebuie să ne aliniem la
normativele europene. O să avem o discuție, colega mea care este de la
mediu și care și ea a fost prezentă, pregătită să vă răspundă la întrebari, nu
ați mai pus întrebarea în comisia respectivă, o să vă formuleze un răspuns. O
să transmitem și Municipiului Bistrița care sunt problemele pe care le-ați
ridicat dumneavoastră și cu siguranță suntem deschiși la orice sesizare care
poate să îmbunătățească serviciile cu care noi ne întâlnim zi de zi și de care
suntem și noi în egală măsură preocupați.
Viorica Calo: - consilier județean Doamna vicepreședinte, când ați avut nevoie de voturile noastre ca să
mărim taxele la salubritate, ați încercat dumneavoastră cu domnul
președinte, să ne facilitați o întâlnire cu conducerea ADI Deșeuri și bineînțeles
că noi fiind hotărâți că nu suntem de acord să mărim taxele și impozitele la
salubritate, nu ne-am întâlnit și ne-ați făcut scandal. Ei, atunci s-a putut,
acum nu se poate? Foarte interesant. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Doamna Calo, chiar nu ne stă bine să o transformăm într-o asemenea
ședință. Niciodată nu am avut nici un fel de întâlnire de niciun fel. Atunci
când ai un proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, orice fel de întrebare
lămuritoare, e binevenită și suntem la dispoziție, și suntem dispuși, sunt
chestiuni planificate, nici un fel de problemă, ne putem întâlni cu oricine, dar
nu la maniera peste o oră să veniți că avem noi de pus întrebări. Nu putem
funcționa așa nici unii dintre noi.
Viorica Calo: - consilier județean Era vorba de la 9:30 la 12:30.
Camelia Tabără: - vicepreședinte 11

Mulțumesc mult de tot. Domnul Samuel Coman, a cerut și dânsul o
intervenție, la secțiunea Diverse.
Samuel Coman: - consilier județean Bună ziua, stimați colegi. Îl văd pe domnul director de la Aquabis și
vreau să întreb legat de ceea ce cetățenii deja sunt îngrijorați, de stopările
astea de apă în anumite localități. Ce perspectivă este în următoarele 2-3
săptămâni, să ne spuneți puțin, poate ne mai luați din îngrijorări?
Camelia Tabără: - vicepreședinte –
Da, domnule Șandru.
Șandru Ioan: - director general al Societății AQUABIS S.A Da, mulțumesc. Legat de alimentarea cu apă în Municipiul Bistrița, pot
să vă asigur că nu sunt probleme. Stația de tratare este dimensionată într-o
capacitate mult mai mare, avem doar probleme punctuale și asta nu datorate
Aquabis-ului, ci altor sisteme preluate de la administrațiile publice locale. O
problemă este la Budacu de Jos – Cetate. E vorba de sisteme de alimentare
cu apă executate de primărie, nu au fost recepționate de noi pentru că apa
potabilă nu corespundea la parametri. S-a făcut o investiție de către Aquabis,
din economiile pe programul POS Mediu, alimentare cu apă prin pompare, un
rezervor în Dealul Jelnei pentru toate localitățile aparținătoare Comunei
Budacu de Jos și Cetate. Din păcate, chiar dacă rețeaua, stația de pompare și
rezervorul au fost dimensionate conform STAS-ului, analizând consumul pe
localități, pe sate, pe rețele, care de fapt au fost executate pe celelalte
programe și branșamente, tot așa executate și necontorizate, sunt niște
consumuri foarte mari care nu se justifică. Este clar că este apă luată din
sistem pentru udat grădinile și nu pentru consum. Avem contoare montate și
știm cât facturăm o localitate, de exemplu Buduș sau Monor, sau oricare
dintre ele și câtă apă pleacă acolo. Deci, se consumă foarte multă apă
noaptea pentru udat grădinile. Am făcut apel și la primari, am făcut apel și la
cetățeni, se pare că nu vor să înțeleagă. Noi nu avem acces să intrăm în
grădinile oamenilor, în curțile oamenilor atâta vreme cât nu avem contract cu
ei. Cu cei care avem contract nu este o problemă, i-am verificat, ne dă voie
contractul, dar dacă cu cineva nu ai contract nu ai voie să intri. Aici sunt
probleme. La Cetate apar și probleme datorate defrișărilor de la Cușma din
ultimii cincisprezece ani, erau nouă izvoare, au rămas patru, cu apă cât a mai
rămas în ele. Sursa de la suprafață de la 10 litri a ajuns la 3 litri, drenurile
sunt uscate, nu au apă deloc, deci din sursa Cușma nu am putea spune că
mai asigurăm toată alimentarea cu apă care era înainte, a rămas doar
Ghinda, Valea Ghinzii, parțial Cetate. În rest, nu am găsit probleme în
alimentarea cu apă chiar dacă seceta a fost destul de mare și este în
continuare.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumim, domnule Șandru.
Samuel Coman: - consilier județean Mulțumesc.
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Dacă nu sunt alte intervenții, declar ședința închisă. Să aveți o dupăamiază plăcută în continuare.
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1458)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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