ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/8763 din 14.04.2022

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 31 martie 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din
data de 31 martie 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.33 din 24.03.2022 a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 martie 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.
*
La ședință este prezent domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. De asemenea, sunt prezenți următorii
consilieri județeni: doamna Tabără Camelia - vicepreședinte, domnul
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, domnul Antal Attila,
domnul Bertel Doru, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Calo Viorica,
doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont
Emiliana-Cristina, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin,
doamna Duca Simona-Elena, domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai
Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai,
domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul
Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea
Vasile-Lucian, domnul Pop George, domnul Puica Vasile, domnul Rus DorinOctavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul
Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și
doamna Ulecan Maria.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului și domnul Grigore-Florin Moldovan - Administrator public al
județului.
*

De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: doamna Butta Elena director executiv, domnul Cioarba Teofil-Iulian - director executiv, doamna
Rotariu-Farcaș Cristina-Annamaria - arhitect șef, domnul Borgovan Paul-Ioan
- șef serviciu, doamna Ceuca Adriana-Gabriela - șef birou, doamna Palade
Ionela-Crina - consilier superior, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier
principal, domnul Spân George-Marian - consilier principal și doamna Neamțiu
Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Gavrilaș
Alexandru-George - managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, domnul
Pugna Alexandru - managerul Centrului Județean pentru Cultură BistrițaNăsăud, doamna Rus Delia-Claudia - director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și domnul Nușfelean
Ionuț – șef serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mulțumesc pentru prezență. Mă bucur să vă
revăd în format fizic, după 2 ani de ședințe on-line și mă bucur că ne putem
reîntâlni în sala de ședințe a consiliului județean.
În urma prezenței, din totalul de 30 de consilieri județeni sunt prezenți
30 plus președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a ședinței ordinare a consiliului județean.
*
Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.02.2022
30

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.03.2022

a

3. Proiect de hotărâre nr.X/5436 din 10.03.2022 privind aprobarea
rezultatelor evaluării anuale a managementului la Biblioteca
Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Centrul Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca - Vicepreședintele Consiliului Județean BistrițaNăsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/6181 din 18.03.2022 privind
aprobarea rezultatului final al analizării proiectului de management
depus de domnul George-Alexandru Gavrilaș, în calitate de manager
al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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5. Proiect de hotărâre nr.VIII/5853 din 16.03.2022 privind trecerea
din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a
unor imobile-construcții, situate în localitatea Posmuș nr.12,
înscrise în Cartea funciară nr.30593 Șieu, în vederea scoaterii din
funcțiune, casării și valorificării
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/6073 din 17.03.2022 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
în Comisia județeană privind incluziunea socială
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/5865 din 16.03.2022 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/6623 din 24.03.2022 privind numirea
comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în
anul 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.X/6089 din 17.03.2022 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „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”
Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca - Vicepreședintele Consiliului Județean BistrițaNăsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/6245 din 21.03.2022 pentru
modificarea statelor de funcții prevăzute în Anexele nr.2, 2.3, 2.4,
2.11 și 2.13 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2021 privind aprobarea organigramei și a statului general de
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/6239 din 21.03.2022 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
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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”
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/6395 din 22.03.2022 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud
pentru perioada 2021‐2027
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre
aprobarea închirierii prin
situat în incinta imobilului
Bistrița, str.Gării nr.9-11,
Năsăud

nr.VIII/6366 din 22.03.2022 privind
licitație publică a unui spațiu medical
„Dispensar Stomatologic” din municipiul
proprietate privată a județului Bistrița-

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

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/6379 din 22.03.2022 privind
repartizarea unei locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști
din sănătate
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.IX/6491 din 23.03.2022 privind
aprobarea numărului burselor aferente semestrului II al anului
școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar
special de stat
Inițiator: Tabără Camelia - Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre Nr.VIII/6500 din 23.03.2022 privind
acordarea de sprijin financiar în anul 2022 pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Proiect de hotărâre nr.VIII/6560 din 23.03.2022 privind prima
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

18. Proiect de hotărâre nr.VIII/6541 din 23.03.2022 privind
aprobarea programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru Programul sportiv de
utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
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19. Proiect de hotărâre nr.VIII/6625 din 24.03.2022 privind
organizarea unor manifestări cu prilejul aniversării a 30 de ani de la
constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

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

20. Proiect de hotărâre nr.VIII/7113 din 30.03.2022 privind acordul
de realizare a investiției aferente proiectului „Renovare energetică a

P alatului Adm inistrativ situat în m unicipiul Bistrița, P iața P etru
R areș nr.1, județul Bistriţa-Năsăud” în cadrul apelului de proiecte

finanțate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, operaţiunea

R enovarea energetică m oderată sau aprofundată a clădirilor publice
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

21. Proiect de hotărâre nr. IX/7237 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Centrul
Școlar de Educație I ncluzivă nr.1 Bistrița” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

22. Proiect de hotărâre nr. IX/7243 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Centrul
Școlar de Educație I ncluzivă nr.2 Bistrița” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

23. Proiect de hotărâre nr. IX/7239 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Școala
P rofesională Specială Sfânta M aria Bistrița” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

24. Proiect de hotărâre nr. IX/7245 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Centrul
Școlar de Educație I ncluzivă Beclean” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

25. Proiect de hotărâre nr. IX/7248 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la im obilul
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situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu nr.47, județul BistrițaNăsăud” în vederea finanțării din fondurile europene aferente
Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în cadrul apelului de
proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

26. Proiect de hotărâre nr.IX/7323 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „Creştere perform aţă energetică şi

reabilitare im obil situat în orașul Beclean, str.P etru M aior nr.22,
judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea finanțării din fondurile europene
aferente Planului național de redresare şi reziliență, în cadrul
apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor
publice

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

27. Proiect de hotărâre nr.IX/7325 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „Creştere perform anţă energetică şi

reabilitare im obil situat în orașul Beclean, str. Liviu R ebreanu
nr.22A, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în vederea finanțării din fondurile

europene aferente Planului național de redresare şi reziliență, în
cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a
clădirilor publice
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

28. Diverse
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la proiectul ordinii de zi,
stimați colegi. Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.02.2022
Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot. Vă rog
să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, procesul verbal a fost aprobat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.03.2022
6

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, procesul verbal a fost aprobat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.X/5436 din 10.03.2022 privind
aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la
Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Centrul
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1: aprobarea rezultatului
evaluării anuale a domnului PINTEA IOAN în calitate de manager al Bibliotecii
Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, art.1 a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră secret art.2: aprobarea rezultatului
evaluării anuale a domnului PUGNA ALEXANDRU în calitate de manager al
Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, art. 2 a fost aprobat.

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

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Nu au votat domnul vicepreședinte Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian și
domnul consilier județean Marica Marius-Macedon.)
Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/6181 din 18.03.2022 privind
aprobarea rezultatului final al analizării proiectului de management
depus de domnul George-Alexandru Gavrilaș, în calitate de manager
al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Supunem votului secret art.1 alin.(1): aprobarea rezultatului final al
analizării proiectului de management, depus de domnul George-Alexandru
Gavrilaș manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 alin.(1) a fost aprobat.
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Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/5853 din 16.03.2022 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului BistrițaNăsăud a unor imobile-construcții, situate în localitatea Posmuș
nr.12, înscrise în Cartea funciară nr.30593 Șieu, în vederea scoaterii
din funcțiune, casării și valorificării
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? Dacă nu sunt intervenții deschidem procedura de
vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/6073 din 17.03.2022 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
în Comisia județeană privind incluziunea socială
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt.
Vă rog să votați, stimați colegi, vot secret, art.1: desemnarea domnului
consilier județean MANEA ANGELO-AURELIAN pentru a face parte din Comisia
județeană privind incluziunea socială.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Am
deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/5865 din 16.03.2022 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
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Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să
votați stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/6623 din 24.03.2022 privind
numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în
anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Nu sunt. Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.I: Comisia de
evaluare a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul sport.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 pct.I a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.II: Comisia de evaluare a
proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul judeţului BistriţaNăsăud în domeniul cultură.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.1 pct.II a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.III: Comisia de evaluare
a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul judeţului BistriţaNăsăud în domeniul tineret.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.1 pct.I I I a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.IV: Comisia de evaluare a
proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul judeţului BistriţaNăsăud în domeniile protecţia mediului, interdisciplinar.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.1 pct.IV a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră secret art.1 pct.V: Comisia de evaluare a
proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul judeţului BistriţaNăsăud în domeniul social.
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Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, art.1 pct.V a fost aprobat.

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

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.X/6089 din 17.03.2022 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „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”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Scuze, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Deci, dacă nu am făcut parte din nici o comisie nici economică, nici de
urbanism, am să pun o întrebare în plen. Într-adevăr aici la acest punct, pe
care l-am mai recitit o dată să nu cumva să greșesc, Doamne ferește, scrie
așa: „actualizarea indicatorilor tehnici”. Acest proiect a început după cât am
citit eu în 2017, da? Acuma suntem în 2022! Întrebarea mea este, că nu am
găsit absolut nicăieri că sunt suplimentate niște sume, și sunt sume destul de
mari. Bineînțeles că se argumentează pentru ce sunt sumele acestea, pentru
salarii etc, etc, etc... Voiam să vă întreb domnule președinte, nu am găsit
nicăieri ... dacă a început contractul în 2017, nu am găsit nici un termen în
care să spună când trebuie finalizată această lucrare, pentru că dânșii ne cer
suplimentar. Dar, normal, dacă suntem în 2022, de atâția amar de ani, dacă
nu au finalizat-o și nu au terminat-o în termenul care nu-l știu și nu-l știm,
trebuie să plătească ei, nu noi să plătim pentru ei. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, cu mare drag, imediat și răspunsul. Tot timpul regulile
au excepții. Am rugămintea la dumneavoastră, la comisii sunt dezbateri,
dumneavoastră că aveți mai mult timp puteți participa la orice fel de comisii
chiar dacă nu sunteți membru. Toate discuțiile și detaliile tehnice se discută
în comisii și nu în plenul consiliului județean. Colegii dumneavoastră din
comisii, dacă doriți, trebuie să vă informeze sau să faceți o întâlnire a
grupului înainte de ședință, să vă puneți întrebările, să vedeți care sunt
pozițiile grupului dumneavoastră și de regulă aici fiecare dintre grupurile sau
fiecare consilier votează într-un fel sau altul. Aceasta ca rugăminte pentru
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regula generală. De fiecare dată de la regulă pot fi și excepții cum este cea
de astăzi, și îl rog pe domnul vicepreședinte Kecskés, în calitate de inițiator al
acestui proiect să vă răspundă la întrebarea adresată.
Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca: - vicepreședinte Este o actualizare, apărută în urma adoptării Ordonanței Guvernului 15,
care dacă nu mă înșel a apărut anul trecut în noiembrie, octombrie, în baza
căreia constructorul poate să ceară actualizare de preț. Sunt acolo toate
formulele de calcul matematice, puse la dispoziție de minister. Noi trebuie
doar să plătim sumele respective, după care se cere rambursare și se plătesc
de către minister sumele în cauză. Deci este practic o actualizare a prețurilor,
materiale, manoperă din 2017 până la ...
Viorica Calo: - consilier județean Domnule vicepreședinte, întrebarea mea era alta. Când era termenul de
finalizare al acestei lucrări?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, lucrările și termenele nu sunt altele decât cele din
condițiile legale. Dacă un constructor a solicitat ajustarea unor prețuri, lucru
care din păcate sau nu din fericire, să dea Dumnezeu să ne întâlnim cât mai
des, pentru că știm cu toții că în urma pandemiei, procesul inflaționist,
conflictul din Ucraina, a aruncat în aer prețurile la energie, la combustibil, la
fier, la piatră, la ciment, la toate. Sunt situații dezastruoase în momentul de
față, legate de cum arătau ofertele și studiile din 2017 spre 2018 și lucrările
care se fac aici.
Rugămintea la dumneavoastră să fiți liniștită, că toți funcționarii din
consiliul județean și demnitarii care coordonează anumiți funcționari, nu pot
actualiza prețuri și să vină în fața plenului consiliului sub semnătură să
propună un proiect de hotărâre prin care aprobăm actualizarea indicatorilor
tehnico-economici, fără ca legea, să dea dreptul la astfel de actualizare. Deci
nu se joacă nimeni de-a consiliul județean și de-a proiectele de hotărâre.
Viorica Calo: - consilier județean Ocoliți întrebarea.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci să fiți liniștită...nu ocolesc nimic, că eu nu intru în detalii pentru că
de detalii se ocupă specialiștii nu eu. Deci, un constructor depune o solicitare
care se duce la inginerul de la drumuri care are proiectul, care se uită la
ordonanță, care trimite la viză juridică doamna Calo. De la juridic se duce la
controlul financiar preventiv, la economic, și sunt niște proceduri, niște lanțuri
procedurale administrative lungi, care durează până când ajunge un proiect
în fața consilierilor județeni.
V-am spus, aceasta este o situație care este atâtica ... avantajul este că
în urma Ordonanței date de Guvern anul trecut și aprobate de către
Parlament, Guvernul și Parlamentul în înțelepciunea lor, au găsit soluția de a
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sprijini autoritățile locale și de a suplimenta aceste ajustări de la bugetul de
stat. Altfel nu aprobam nimic, că nu aveam de unde și lucrările rămâneau
unde sunt. Autoritățile locale, fie el Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Cluj
sau care vreți dumneavoastră sau primăria x sau y, nu pot să aibă resurse
care să acopere, cred că sutele de miliarde, care vor apărea suplimentar la
costurile care în momentul de față le solicită piața.
Vă dau doar un exemplu pe care l-am auzit de la o companie, că oferta
pentru fier, pentru oțel, în perioada noastră de astăzi are valabilitate 2 ore.
Deci când cineva cere ofertă să se ducă la o licitație astăzi are oferta valabilă
2 ore. La ciment 10 ore sau o zi. Deci în momentul de față nici din vina
noastră, nici din vina altora, situația generală mondială a dus la o instabilitate
majoră în piață. Discuțiile pot fi lungi pe acest subiect. Noi am sesizat toate
instituțiile și sunt convins că nu numai noi și alte autorități. S-a dat o
ordonanță care rezolvă parțial pe o anumită zonă ajustările de prețuri. În
momentul de față la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației,
domnul ministru Cseke a publicat, pentru cei care sunteți curioși este în
transparență o ordonanță, la nivelul guvernului se analizează foarte serios,
posibilitatea ca toate lucrările care sunt în derulare, fie fonduri
guvernamentale, europene sau de altă natură, să fie toate prinse în această
poveste. Situația este extrem de complicată, termenul limită pe fonduri
europene la exercițiul financiar 2016-2020, partea aceea cu n+2, iulie 2023,
avem limită toată România să închidem proiectele să depunem ultima situație
de lucrări.
Sper să găsim soluții și bugetul de stat al României să poată duce
sarcina aceasta de a asigura creșterea prețurilor, care este una uriașă, pentru
că altfel vor fi probleme foarte, foarte complicate. Dar, toată lumea este
sesizată, am văzut că se discută foarte serios la toate nivelele și sper ca
deciziile să fie unele care să ne pună în situația, pe noi și pe cei care sunt
antreprenori, să poată continua lucrările pe care le avem. Noi avem toate
lucrările în momentul de față, care nu mai au nici o legătură cu realitatea
pentru că prețurile au crescut atât de mult în ultimele câteva luni, în care
companiile nu mai au de unde să ducă ... și toată lumea așteaptă. Ne face
adresă, noi facem la guvern și toți așteptăm o soluție de acolo.
Mulțumesc mult de tot.
Viorica Calo: - consilier județean Și când cel care face lucrarea nu-și respectă contractul este o problemă
domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ba da, este în contract, condiție contractuală pentru care, dacă nu-și
face treaba, dacă are o lucrare și nu a făcut-o conform, dacă are un termen
și nu l-a respectat, în contract cu punct și cu virgulă este prevăzută
penalitate, tot ce trebuie. Sunt funcționari care urmăresc, doamna Calo,
derularea fiecărui contract. Fiecare contract care este în consiliul județean,
are un specialist care urmărește derularea lui. Fiecare situație de lucrări
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ajunge la un specialist care o verifică în teren după ce are semnătura și
acordul dirigintelui de șantier, care supraveghează tehnic o lucrare,
specialistul se duce, pe urmă, o trimite la verificat la economic, pe urmă la
juridic, în final ajunge bonul de plată pentru ordonanțarea plății.
Mulțumesc. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 „abținere”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.

(A votat „abținere” doamna consilier județean Calo Viorica.)
Mulțumesc!
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/6245 din 21.03.2022 pentru
modificarea statelor de funcții prevăzute în Anexele nr.2, 2.3, 2.4,
2.11 și 2.13 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2021 privind aprobarea organigramei și a statului general de
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/6239 din 21.03.2022 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”
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Supun la vot secret art.I: modificarea Art.1 alin.(1) pct.5 din Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.64/2021, care va avea următorul
cuprins: „5. Doamna NEAMȚIU NICOLETA - consilier juridic asistent,
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Compartimentul juridic, coordonare consilii locale din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.”
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.I a fost aprobat.

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

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/6395 din 22.03.2022 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud
pentru perioada 2021‐2027
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Doamna Calo, pe urmă domnul Coman. Vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect l-am avut în amândouă
comisiile și în amândouă comisiile m-am abținut și vreau să spun că astăzi nu
am să mă abțin, pentru că nu o văd aici pe doamna Arhitect-șef. Este aici.
Este o lucrare imensă, imensă, eu nu știu dacă cineva a citit această lucrare.
Am ajuns la pagina 60, deci am promis că o citesc toată dar nu reușesc, nu
am reușit, sincer. Am ajuns la pagina 60. De plăcut mi-a plăcut foarte mult,
că am văzut multe firme care sunt scrise cu ce au făcut în județul BistrițaNăsăud. Bănuiesc că mai încolo o să fie și mai interesant.
Dar, domnule președinte, un proiect din acesta, la 20 și ceva de proiecte
pe care le-am avut și le-am citit, în afară de acestea pe care le-ați depus
astăzi pe masă, care nu am reușit, că știți că îmi place și virgula să o văd
dacă este pusă cum trebuie. Promit că am să o citesc toată, este foarte bună
într-adevăr, dar nu știu dacă nu s-ar fi putut eventual pune pe capitole, sau
pe ceva, ca totuși noi cei care votăm ceva, că este o Strategie, este imensă
să putem să o analizăm așa cum trebuie. Voi vota astăzi „pentru”, pentru că
într-adevăr trebuie așa ceva dar, întrebarea mea și nu numai a mea ci și a
altor colegi care au fost în comisie, când se va pune în aplicare?
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu mă bucur foarte mult, că mai tânăra noastră colegă Arhitect-șef a
județului Cristina Farcaș a reușit să vă schimbe opinia într-un timp atât de
scurt, eu știind că e foarte greu să se întâmple acest lucru. Acesta e un lucru
de laudă și la adresa ei și la a dumneavoastră. Cred că colegii mei au luat act
de acest lucru. O strategie de dezvoltare a unui județ poate fi amendată pe
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parcursul implementării ei, pentru că vedem că lumea e într-o continuă
schimbare și mișcare și o să luăm act cei care o să fiți pentru următoarea
strategie în jurul acestei mese! Eu sigur, nu! Îi rog pe colegii mei să ia act și
să o gândim pe capitole, tot timpul v-am spus la regulă există excepții! Și la
never say never există și excepție, adică never.
Domnule Coman, vă rog.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Sigur că Strategia este frumoasă, are câteva principii bune. Vreau să
spun ceva legat de minusurile pe care le are. Evident că are și minusuri. Două
minusuri cel puțin. Încă și România și nu numai România, multe țări din
lumea aceasta se bazează într-o anumită măsură pe industrie. Noi avem
probleme față de județele din jurul nostru, cu o componentă destul de
slăbuță a industriei. Uitați-vă numai la efecte, salarii foarte mici! Salarii foarte
mici care sper că ne nemulțumesc pe toți.
Am vorbit de nu știu câte ori despre ideea de parcuri industriale, se
întâmplă în foarte multe părți din țară. Se lucrează la parcuri industriale care
... sunt parteneriate între consilii județene și comune, nu mai intru în
amănunte că nu e așa complexă problema.
A doua componentă care mi se pare importantă în secolul XXI și în
următorii 20-30 de ani, componenta de IT. Noi avem în județul nostru, eu am
elevi, am nepot, așa, avem din Beclean IT-iști, nu este aici domnul general,
are foști elevi IT-iști, sute pe la Cluj. Domnule președinte împreună cu
primarul Bistriței, trebuie să încercați ceva să-i aduceți, să discutați cu ei, cu
10, de la 10 să mai aduceți încă 10 și să faceți ceva în județul nostru pentru
că oamenii aceștia au salarii foarte mari. O să aducă o plus valoare enormă în
următorii 10-20 de ani. Dumneavoastră nu mai vreți, dar rămâneți tot
președinte la PSD, deci, răspundeți?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă cumva nu vreți să preluați dumneavoastră, deci nu e nici o
problemă.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Da, deci nu vă scuzați cu nimic. Sunteți responsabil de ceea ce se
întâmplă în județ în următorii 10 ani. Copiii mei, vreau să rămână în județ,
da! Și copiii mei, vreau să aibă salarii decente, fără pile! La ora aceasta e
destul de complicat! Ce se întâmplă cu nepoții voștri, ai noștri, da, cu salariile
pe care le au la firme din Bistrița.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles domnule Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Vă rog frumos împreună cu primarul Bistriței, aveți răspunderea
numărul 1 amândoi, sunteți și la guvernare, suntem la guvernare împreună,
nu aveți nici o scuză!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Numai eu și primarul!
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Samuel-Leon Coman: - consilier județean Nu aveți nici o scuză să nu vă adunați și să vedem într-o perioadă de 3,
4, 5 ani că se schimbă lucrurile grave și ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Kecskés nu e la guvernare, deci numai eu cu primarul sunt!
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Suntem la guvernare și vrem să vedem puțin că se schimbă lucrurile
grave din județ, salariile foarte mici. Acestea se pot schimba pe o industrie și
pe o competiție pe piața muncii. Pentru că nu este competiție și își permit unii
să dea salarii foarte mici și doi, pe zona de IT, acolo unde stăm foarte prost.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles. Alte intervenții? Nu sunt.
Foarte scurt. Domnule Coman, e o realitate tristă, fiecare știre seacă,
statistică, că salariul mediu în județul Bistrița-Năsăud este cu procente
importante sub salariul mediu pe țară. Dar, trebuie să existe două variante,
să fim serioși sau să încercăm să fim populiști. Consiliul județean, din păcate
domnule Coman spre deosebire de Primăria Municipiului Bistrița, care
conform legii are, și Consiliul Local, posibilitatea să acorde facilități pentru
investitori, de la scutire de taxe, impozite, terenuri la prețuri modice sau alte
lucruri. Noi ca și entitate, nu avem nici o pârghie să facem un astfel de lucru,
altfel ne-am suprapune unii peste alții și legiuitorul a gândit în detaliu fiecare
subiect. Din păcate, noi, nu avem lucrul acesta.
Doi, legat de parcurile industriale, haideți să-l umplem pe acela care stă
de 10 ani gol! Că, să ne apucăm să facem alte parcuri industriale, alte
investiții de genul acesta ... e adevărat că pe noul exercițiu financiar și
consiliul județean în asociere cu alte entități ar putea să intre într-o asemenea
direcție. Să știți că nu m-am grăbit să fac un astfel de lucru, pentru că încă
avem un parc industrial cu foarte multe facilități la un pas de Bistrița, care
încă nu este ocupat.
Trei. Nu trebuie să vă învăț eu că știți dumneavoastră mai bine și oricare
dintre colegii mei că Apple, Oracle, Hiliy packard, toate acestea, se duc în
preajma universităților, de aceasta avem hub-er la Cluj la Iași la București și
în alte zone. Am încercat domnule Coman, și dumneavoastră erați în consiliul
județean, am făcut demersuri cu toții și cu ajutorul bunului Dumnezeu și a
tuturor celor care au fost implicați, deschidem pentru toamna anului viitor cel
mai modern sediu al Universității Tehnice din Cluj, fosta clădire a tribunalului.
O clădire a mileniului în care trăim, robotizată, informatizată și să sperăm că
împreună cu Senatul Universității Tehnice să aducem și o astfel de facultate
în Bistrița și așa măcar niște companii mai mici încet, să vină în jurul acestei
universități pentru a putea crește nivelul de salariu minim. Nici eu, nici
dumneavoastră, nici consiliul județean, primăria v-am spus așa, mic, parțial
poate influența astfel de decizii, pentru că știm foarte bine că este cerere și
ofertă. Fără să vă supăr aș încerca să vă corectez spunând că nu avem
industrie, pentru că este un lucru fals sau un fake-news grosolan, pentru că
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avem companii care sunt top în România și extrem de importante pe piața
europeană și nu numai: începând cu TerraPlast, TerraSteel, Rombat, Comelf,
Leoni și altele. Dar sunt, industrie este, numai că nu este zonă de economie
care aduce plus valoare. Pentru că salarizarea mare este în universități, în
spitalele universitare și în zona pe care dumneavoastră foarte bine ați
subliniat-o, de IT. Dacă o să ne uităm în toate celelalte zone o să vedem.
Singura rugăminte și precizarea a mea este că trebuie să fim cât mai corecți,
să spunem lucrurile cât mai corect, pentru că vă spun eu, o să vină altul după
mine la consiliul județean sau o altă doamnă cine va veni și o să vedeți că nu
poate influența într-o mare măsură salarizarea în județul Bistrița-Năsăud, că
nu avem pârghii.
Noi ne-am străduit împreună cu toții și am reușit lucruri, la care vă spun
că la multe dintre ele nu am îndrăznit să visez. Județul Bistrița-Năsăud s-a
dezvoltat în cea mai mare parte cu cei peste 1,5 miliarde de euro, investiții
publice atrase de consiliul județean și cei 62 de primari. Firmele de construcții
s-au capitalizat, domnule Coman și sunt pregătite 5-6 firme să meargă la
autostrăzi, la tronsoane de cale ferată, dar acuma nu mai au cash flow și nu
mai au asigurări. Că City Insurance a intrat în faliment, avea 60% din piața
de asigurări a achizițiilor publice. Dar nu vreau să vă țin, aici sunt foarte,
foarte multe probleme în momentul de față.
De asemenea, acordul aprobat de către dumneavoastră, de către cei
din jurul mesei de a trece la un parteneriat cu Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, din
toamnă va începe primul an de studii de medicină pe zona de asistente
medicale cu studii superioare sau nursing cum e mai la modă. Odată cu
învățământul universitar medical în județul Bistrița-Năsăud, în următoarea
etapă domnule Coman și stimați colegi, vom începe și vom face demersurile
ca Spitalul Județean de Urgență Bistrița să devină Spital Clinic Universitar de
Urgență Bistrița, lucru care ne va crește undeva între 20-30% finanțarea de
la casa de sănătate, pentru că așa prevăd regulile. Și acolo va fi ceva, cu
Universitatea tehnică va mai fi ceva. Sunt convins că trebuie să facem în
continuare lucruri, dar, oricum, oricât am face noi, va fi foarte greu să
ajungem la salariu mediu din centrele universitare istorice, care nu sunt de
acum și sigur nu o să putem reduce noi decalajele, oricât de mult ne-am dori.
Dar, facem lucruri în continuare, am apreciat, am spus-o public, o spun
de fiecare dată, am spus-o acum și cu orice ocazie, acest plen al consiliului
județean indiferent de partidele politice care au făcut parte din el, de fiecare
dată când a fost vorba de proiecte pentru dezvoltarea județului BistrițaNăsăud, pentru bunăstarea concetățenilor noștri, a avut o singură direcție:
da, pentru orice tip de proiect, lucru pentru care v-am mulțumit și vă
mulțumesc și dumneavoastră și celor care au fost înaintea noastră în consiliul
județean și sper că și cei care vor veni după noi vor continua linia aceasta.
Legat de colaborarea cu primăria și când nu eram împreună la guvernare,
colaborarea mea cu Primăria cu Primarul Ioan Turc și înainte cu Primarul
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Ovidiu Crețu a fost una foarte bună. Instituțional de fiecare dată, nici consiliul
județean n-a încurcat primăria, nici primăria consiliul județean. Chiar dacă un
an de zile noi am fost în opoziție și primarul era la guvernare, de fiecare dată
când am solicitat orice tip de sprijin la primărie, la primar, la consiliul local lam primit, lucru pentru care le mulțumesc și lor.
Cu permisiunea dumneavoastră deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/6366 din 22.03.2022 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu medical
situat în incinta imobilului „Dispensar Stomatologic” din municipiul
Bistrița, str.Gării nr.9-11, proprietate privată a județului BistrițaNăsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/6379 din 22.03.2022 privind
repartizarea unei locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști
din sănătate
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1: aprobarea repartizării unei
locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate, situate în
municipiul Bistrița, str.Prundului, nr.16D, județul Bistrița-Năsăud, conform
Anexei la proiectul de hotărâre.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.1 a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. Am
deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 15. Proiect de hotărâre nr.IX/6491 din 23.03.2022 privind
aprobarea numărului burselor aferente semestrului II al anului
școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar
special de stat
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16. Proiect de hotărâre Nr.VIII/6500 din 23.03.2022 privind
acordarea de sprijin financiar în anul 2022 pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 17. Proiect de hotărâre nr.VIII/6560 din 23.03.2022 privind
prima 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
Intervenții? Nu sunt intervenții. Am deschis procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 18. Proiect de hotărâre nr.VIII/6541 din 23.03.2022 privind
aprobarea programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru Programul sportiv de
utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
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Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 19. Proiect de hotărâre nr.VIII/6625 din 24.03.2022 privind
organizarea unor manifestări cu prilejul aniversării a 30 de ani de la
constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Domnul consilier Cristian Cârlig, liderul grupului PNL din consiliul
județean a depus un amendament „Promovarea tradițiilor și obiceiurilor
specifice județului Bistrița-Năsăud: „Ispas la Năsăud” ce va avea loc în data
de 2 iunie 2022, fiind organizată de CJBN în colaborare cu instituțiile
subordonate și Primăria orașului Năsăud.”
De asemenea domnul vicepreședinte Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian,
a propus amendamentul: „Promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice
județului Bistrița-Năsăud: „Festivalul Laleaua Pestriță” ce va avea loc în data
de 22 mai 2022 Comuna Cetate, fiind organizată de CJBN în colaborare cu
instituțiile subordonate și Primăria și Consiliul Local al Comunei Cetate.”
Dacă sunteți așa de „de treabă” atunci scrieți vă rog și Primăria și
Consiliul Local al orașului Năsăud, să nu se simtă lezați consilierii locali din
orașul Năsăud. De acord domnule Cârlig?
Cristian-Costel Cârlig: - consilier județean De acord.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Doamna consilier Calo, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că s-a ținut cont de
propunerea pe care am făcut-o în cele două comisii ....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Iertați-mă că vă întrerup, doamna Calo. Când și-a permis cineva să nu
țină cont de propunerile dumneavoastră?
Viorica Calo: - consilier județean Câteodată și dumneavoastră!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu cred!
Viorica Calo: - consilier județean 20

O să urmăresc și o să-mi notez. Că s-a ținut cont de propunerea pe care
am făcut-o la cele două comisii, pentru că, știți de ce, nu? Ca să nu o mai
lungim. Știți povestea? O cunoașteți și o cunosc toți că ....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Toți știu.
Viorica Calo: - consilier județean Propunerea care a venit de la mine și completare de la domnului Marica.
Mă bucur că într-adevăr a intrat pe punctul nr.15 acest amendament, dar
aș mai avea unul și vreau ... Domnul director este aici și se uită la mine
foarte cu drag și eu la el.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Tot cu drag și dumneavoastră la el?
Viorica Calo: - consilier județean Tot cu drag!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Așa, ca să se înțeleagă!
Viorica Calo: - consilier județean Așa. Am avut încă o propunere. Unul dintre punctele din proiectul acesta,
care este un proiect foarte frumos și abia așteptăm să se întâmple acțiunile
care se vor întâmpla în cursul anului acesta...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sper să nu revină virusul sau Putin.
Viorica Calo: - consilier județean Păi, Putin a terminat cu virusul așa că nu-i ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar, să nu vină el în locul virusului.
Viorica Calo: - consilier județean Nu vine, stați liniștit. Am eu acest feeling că nu vine. La unul din puncte
scria Gala excelenței în medicină. Ok. Eu am avut niște comentarii. Mi s-a
spus că este o chestie națională, am fost..
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Îmi dați voie să vă dau răspunsul că am fost informat în ședința de lucru
de dimineață...
Viorica Calo: - consilier județean Știu că știți și virgula care o pun aici în ședința aceasta, așa că ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Are rezolvare și solicitarea dumneavoastră, de asta v-am spus că nimeni
nu și-a permis niciodată, să nu țină cont de propunerea dumneavoastră.
Propunerea dumneavoastră ni se pare una excelentă.
Viorica Calo: - consilier județean Vreau să spun mai departe, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Imediat și vă las mai departe, dar, să rezolvăm prima.
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Deci, propunerea dumneavoastră mi se pare excelentă și am solicitat
colegilor mei, în special acestui domn director care reprezintă președintele
consiliului județean, conform legii, în consiliul de administrație al spitalului, ca
începând cu acest an, pe lângă această gală națională unde noi suntem
parteneri, nu noi organizăm, să organizăm anual, o gală a excelenței
medicale, pentru că la alte tipuri nu suntem noi titulari, pentru că sunt alte
subordini alte coordonări. Și pentru lucrurile generale, pentru elevii care
performează, pentru dascălii care performează, pentru sportivii care
performează, pentru cetățenii care au făcut cinste județului Bistrița-Năsăud,
există, a existat până în 2019 inclusiv, o gală, înainte de Crăciun, a consiliului
județean în care premiam oamenii care fac performanță și duc mai departe
cu cinste și onoare județul.
Dar, punctual, fără gala aceasta generală, propunerea dumneavoastră
mi s-a părut foarte bună și o să venim într-o altă ședință de consiliu după ce
avem solicitarea și expunerea de motive a spitalului.
Viorica Calo: - consilier județean Inclusă în proiectul acesta, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu putem să includem capra peste varză, că se încurcă, se mănâncă
una pe alta.
Viorica Calo: - consilier județean Capra cu varza merge!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, avem un parteneriat cu universități, pe care nu putem să
ne suprapunem noi, să ne ducem peste ei, că acestea se organizează de ani
de zile, pe rând în mai multe județe. A venit rândul județului nostru. Nu
putem să intrăm peste ei.
Dar încă o dată propunerea dumneavoastră mi s-a părut foarte bună și
pentru finalul anului...
Viorica Calo: - consilier județean Propunerea mea, înseamnă că dumneavoastră nu o știți corect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Tocmai mi-ați recunoscut că știu. Dar, încă o dată pe lângă gala
generală a consiliului județean, în care premiem și stimulăm performanța, o
să avem în mod special separat, o gală a excelenței, în sistemul de sănătate,
unde o să invităm parteneri și Primăria și Consiliul Local al orașului Năsăud, și
Primăria și Consiliul Local al orașului Beclean, că și ei au 2 spitale.
Viorica Calo: - consilier județean Așa da.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Pe lângă Spitalul Județean de Urgență Bistrița avem 2 spitale orășenești
și o să îi rugăm pe colegii primari de acolo cu medici, cu conducerea să facem
o comisie de ...
Viorica Calo: - consilier județean 22

Este un pic altfel propunerea pe care o faceți dumneavoastră, eu am
făcut-o altfel dar, ok. E bine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar, sper să obțin și eu aprobarea de la dumneavoastră că
dumneavoastră ați obținut-o pe a mea!
Viorica Calo: - consilier județean Ați primit-o! Da.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine. Deci ne ocupăm și de acel lucru.
Viorica Calo: - consilier județean Deci, țineți cont de propunerea mea.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte E aprobată deja, înainte de a o face!
Viorica Calo: - consilier județean E aprobată! Să trăiți atunci!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc frumos! Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu supun votului
dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentele colegilor Cristian
Cârlig și a domnului vicepreședinte Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian. Am
deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc, stimați colegi!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 20. Proiect de hotărâre nr.VIII/7113 din 30.03.2022 privind
acordul de realizare a investiției aferente proiectului „Renovare

energetică a P alatului Adm inistrativ situat în m unicipiul Bistrița,
P iața P etru R areș nr.1, județul Bistriţa-Năsăud” în cadrul apelului de

proiecte finanțate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă,
operaţiunea Renovarea energetică m oderată sau aprofundată a

clădirilor publice

Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Dacă nu, am deschis procedura de vot, vă
rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 21. Proiect de hotărâre nr. IX/7237 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Centrul
Școlar de Educație I ncluzivă nr.1 Bistrița” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
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rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Am deschis procedura de vot, vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 22. Proiect de hotărâre nr. IX/7243 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Centrul
Școlar de Educație I ncluzivă nr.2 Bistrița” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 23. Proiect de hotărâre nr. IX/7239 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Școala
P rofesională Specială Sfânta M aria Bistrița” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 24. Proiect de hotărâre nr. IX/7245 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la Centrul
Școlar de Educație I ncluzivă Beclean” în vederea finanțării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi
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rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică
moderată a clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 25. Proiect de hotărâre nr. IX/7248 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „R enovare energetică la im obilul

situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu nr.47, județul BistrițaNăsăud” în vederea finanțării din fondurile europene aferente

Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în cadrul apelului de
proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 26. Proiect de hotărâre nr.IX/7323 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „Creştere perform aţă energetică şi

reabilitare im obil situat în orașul Beclean, str.P etru M aior nr.22,
judeţul Bistriţa-Năsăud”
în vederea finanțării din fondurile

europene aferente Planului național de redresare şi reziliență, în
cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a
clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 27. Proiect de hotărâre nr.IX/7325 din 31.03.2022 privind
aprobarea depunerii Proiectului „Creştere perform anţă energetică şi
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reabilitare im obil situat în orașul Beclean, str. Liviu R ebreanu
nr.22A, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în vederea finanțării din fondurile

europene aferente Planului național de redresare şi reziliență, în
cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a
clădirilor publice
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 28. Diverse
Dacă sunt intervenții?
Viorica Calo: - consilier județean Este ședință ordinară domnule președinte, am dreptul la diverse.
O invitație. Că și eu am auzit-o astăzi, nu știu cine mi-a zis. Transmit și
eu la toți colegii. Deci echipa de handbal este brici, merge brici. Așa, domnul
Kecskés mi-a spus că este meciul duminică. Așa că, dumneavoastră ați fost
data trecută, ați fost foarte entuziasmat și este foarte bine să vadă cei pe
care noi îi susținem financiar, că noi îi susținem financiar că...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu noi, cetățenii! Noi numai ne facem treaba.
Viorica Calo: - consilier județean Da, cetățenii cu votul nostru! Corect. Așa. Deci să fim alături de ei că
merită. Deci am așa .. am înțeles că sunt pe locul 6-7, față de cum au fost
înainte...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu, sunt pe 9, dar este o realitate, lucrurile s-au schimbat în bine, ne
bucurăm, sper să nu se emoționeze și să o ia din noi invers.
Bun, domnule consilier Coman, vă rog.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Stimați colegi, două probleme destul de grave discutate în ATOP și care
cred că trebuie să fie discutate și aici.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Oare cum să facem o propunere legislativă să desființeze ATOP-ul
acesta? Deci, eu le propun mâine la ședință, la parlamentari...
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Păi da, dacă nu dați importanță, sunt o grămadă de probleme, care
dacă nu dați importanță, care nu se rezolvă. S-ar putea rezolva prin ATOP,
una dintre ele. De exemplu, au depus și anul trecut și anul acesta, ISU a
depus pentru a contracara cumva arderea aceasta de vegetație. Deci, e un
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dezastru în tot județul! Oameni care au murit, știți la Năsăud, arși o grămadă
în județ. Cu ce instrumente, că și eu vreau să merg voluntar, să vorbesc cu
oameni în mediul rural, măcar la 500 de case. Să le explic la oameni că nu e
bine ce fac. Peste tot este ardere de vegetație. Acum 20 de ani nu exista așa
ceva.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Acum 20 de ani nu era APIA și subvenții, domnule Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Bun. Nu se face suficient!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cei de la APIA trebuia să-i atenționeze că dacă ard terenul și distrug nu
le mai dă subvențiile și ați rezolvat cazul.
Cu ATOP-ul faceți o discuție cu doamna Avram de la APIA.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Oamenii nu știu, trebuie să-i informăm domnule președinte. Este un
proiect de 5 mii de lei depus de ISU, haideți să-i dăm drumul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ca să ce?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Ca să conștientizăm, cetățenii din județul nostru...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu ați vrea să vă facem câte o legitimație la toți membri ATOP că luați
indemnizație și să vă duceți, să vă luați câte un set de comune și să discutați
cu șeful poliției. Eu vorbesc serios.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Nu o luați așa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Inspectoratul Județean de Poliție dacă ar sta mai puțin în ședințele ATOP și ar
sta cu șefii de post și cu polițiștii care ar trebui să-și facă treaba și să nu
ridice din umeri. Dacă dumneavoastră îmi spuneți mie, că un șef de post nu
știe a cui e terenul și cine l-a aprins, eu nu am timp să cred. Dacă cu 5 mii de
lei și scrieți două pliante, dar, facem un târg. Eu propun majorității să vă
voteze, dar dacă nu opriți arderile, dați înapoi la consiliul județean 10 mii de
lei. Dacă nu se opresc arderile.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Se reușește numai scăderea, știți ce dezastru este.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu se reușește nimic! Deci în vizita de săptămâna trecută cu ministrul
agriculturii, dacă ați fi citit intervențiile, a spus public că o să crească
substanțial amenzile și cei de la APIA, care au niște salarii mai bune decât la
ATOP, dacă și-ar face treaba, și cei de la poliție la fel și cei de la alte instituții,
nu ar trebui ATOP-ul să rezolve cazul. Îmi pare rău nu pot fi de acord ...
Samuel-Leon Coman: - consilier județean 27

ISU spunea...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Lăsați-mă cu ISU, unde este. Astăzi nu pot fi de acord, numai cu
doamna Calo, să nu vă supărați pe mine. Deci propunerea aceasta nu sunt de
acord cu ea, dacă vrea plenul.... Deci aruncăm 5 mii de lei pe gard, domnule
Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Nu-i aruncăm, pe prevenție nu se aruncă bani, domnule președinte și
aici e o problemă de percepție a dumneavoastră. Mă iertați!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar eu nu sunt perfect. V-am mai spus la începutul ședinței.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Suntem în dezacord. Deci toți banii care se dau pe prevenție se văd în
timp, peste 2, peste 5, peste 10 ani.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu ați vrea dumneavoastră de la ATOP să-i rugați pe polițiști să-și facă
treaba?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Am făcut-o de 100 de ori și ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dar, chemați-i la ordine! Sunteți aleșii poporului și aveți acolo șeful
Inspectoratului Județean de Poliție. Chemați la ordine adjunctul care se ocupă
de ordine publică. Chemați-i pe șefii de post și faceți prevenție cu ei să-și facă
treaba.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Asta este.
A doua problemă, iar importantă și gravă după părerea mea...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte M-ați făcut să-mi mai fac niște prieteni acum.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Autoritatea nr.1 în județ este a dumneavoastră! Deci este și problema
dumneavoastră nu numai a mea.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu, e a protopopului, eu sunt după.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean A doua problemă, legată de ce se întâmplă în județ, legat de consumul
de droguri. Este o problemă foarte gravă, chiar am discutat-o în ATOP o oră
și jumătate. Nu se face suficient și aproape nimic nu se face. Am criticat
Strategia, a venit doamna și a spus că este mulțumită, foarte mulțumită.
Când am văzut că a spus că este mulțumită, am rămas trăsnit. Este
mulțumită doamna Borcani că este bine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 28

Cine?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Doamna care răspunde de ... doamna comisar de la antidrog.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Tot de pe la MAI. Haide să-i facem o laudă doamnei comisar, dacă este
mulțumită.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Bun, ce putem face?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Semnez eu cu dumneavoastră, o scrisoare de laudă.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Unul dintre lucrurile grave, nici măcar nu se face o colaborare bună cu
ONG-urile care își fac foarte bine treaba pe domeniul acesta. Nici măcar nu
este o colaborare. Sunt ONG-uri care și-au făcut treaba mult mai bine decât
ei, din păcate să vă spun. Moralia și unul dintre oamenii care sunt profesori
pe aici și foști directori, au colaborat cu Moralia de-a lungul a ... din ultimii 15
ani. Ce au făcu oamenii aceia, cum au descoperit o grămadă de consumatori
în licee ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Coman, numai o secundă, haideți să rămânem aici pentru că
trecând de la glumă la lucrurile serioase, ceea ce ați ridicat dumneavoastră
pe fond este o problemă puțin spus gravă. Acest flagel al drogurilor
nenorocește destine, dar, sigur că nu o rezolvăm cu ATOP-ul.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Etilotestele...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Numai o secundă, vă rog. Deci nu rezolvăm cu ATOP-ul.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Una dintre chestiile mici.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă dumneavoastră în calitate de dascăl îmi spuneți mie că nu vedeți
un copil care este drogat și-l aveți la ore, eu nu vă cred. Dacă, din păcate
situațiile dramatice cu copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, la
muncă, rămân cu bunicul, cu mătușa, pe unde rămân... alții care au prea
mulți bani și le e prea bine și alte ... că știm cu toții din zone, de unde provin.
Dacă, să-mi mai fac niște prieteni suplimentari, dacă tot am spus că nu mai
candidez, nu e o problemă. Dacă, fiecare dascăl care este diriginte la clasă, ar
fi un pic mai atent și pe subiectul acesta, pe lângă toate, și dascălul are un
milion de responsabilități, și împreună cu ONG-uri, cu toată lumea, am face
câte un pic mai mult, sunt convins că am putea face acest lucru.
Punctual, am spus că astăzi sunt de acord doar cu doamna Calo, dar
m-ați convins. Mă schimb. Analizați subiectul acesta, dacă credeți că noi
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putem ajuta cumpărând un anumit număr de aparate antidrog, nu etilotest că
dumneavoastră nu beți, eu beau și alea se pun la bere și la vin, etilotest-ul.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean Acelea nu se pot folosi decât cu acordul..
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Numai puțin, domnul doctor știe mai bine decât noi, domnule profesor.
Sigur e mai instruit decât dumneavoastră și decât mine pe subiect. Eu cred că
trebuie să umblăm la fond nu la a constata câți avem, pentru că cu acest
aparat constatăm câți avem. Cred că ar trebui să ne gândim cu toții, pentru
că este o problemă gravă, cum am putea la fond.
Doi, onor instrucțiunilor curții de conturi, care devin executorii, noi nu
avem voie să cumpărăm la poveștile acestea. Eu am propus de-a lungul a 4-5
miniștri de interne, o modificare legislativă prin care să lase autoritățile locale
să poată interveni punctual, cu aprobarea consiliilor locale, orășenești,
municipale sau județene, în sprijinul activității instituțiilor din subordinea MAI.
Singura instituție unde putem interveni este ISU, care are legislație separată
și care din punct de vedere logistico-administrativ este susținută de consiliul
județean, ei desfășurând activitatea în întreg județul. Nu știu, poate punctual
putem lua 2-3, încă odată ... ascultați-mă, am vrut să cumpărăm camere de
luat vederi pentru scăderea infracționalității, toate ni le-au oprit curtea de
conturi. Am vrut să ... eu sunt cu legea, alte județe se mai duc pe lângă ea.
Eu dacă nu am avizul de la doamna secretar și de la domnul Cioarba, am
bunăvoință, dar aici mi se blochează. Am vrut să luăm ATV-uri pentru poliția
montană de la jandarmerie, nu am putut. Am vrut să luăm pentru poliție
calculatoare la evidența populației, nu am putut. Am vrut să luăm mașini, că
nu era un capăt de țară, era Loganul 5 mii de euro, să luăm pentru circulație,
pentru nu mai știu...nu se poate. Fiecare consiliu local din toată sărăcia lui ar
putea să ia, domnul Dedean e aici lângă noi, și a fost primar și știe foarte
bine unde îi găseai acolo îi și lăsa, 4 cauciucuri de iarnă sau de vară la mașina
poliției din Șieuț. Dar nu are voie. Sau ceva benzină în plus că li se termină
cota și nu mai pot merge să intervină nu știu unde.
Deci, punctual domnul director Cioarba și doamna secretar, analizăm
subiectul acesta, eu nu am nimic împotrivă, copii și oamenii ne sensibilizează
pe toți. Dar rugămintea la dumneavoastră, haideți să ne gândim domnule
consilier Coman, cu doamna Vicepreședinte Camelia Tabără, cu domnul
Puica, cu domnul Manea, cu domnul Lupșan, cu domnul Forai și cu alți
profesori, cu domnul Virgil Rus care este la extensia Universității BabeșBolyai, cum am putea face ceva, dacă vreți o caravană sau un turneu. Dar,
dacă nu sunt sensibilizați, colegii dumneavoastră dascăli, care așa cum fac
prezența la catalog sau dau teze la elevi, să-și propună să facă și un astfel de
lucru, nu cred că vom face mare filosofie. Deci eu susțin un astfel de proiect,
oricum ar fi el.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean 30

Am avut o discuție cu domnul general de la învățământ pe tema
aceasta, de câteva zile și a preluat tema și ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sunteți din Beclean amândoi, nu?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Foarte importantă tema și sper să facă o echipă pe tema respectivă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Să dea Dumnezeu. Dacă sunt alte intervenții? Domnule doctor, vă rog.
Marin-Vasile Rus: - consilier județean Pe subiectul drogurilor. Domnule președinte, am ascultat cu interes. Din
păcate coordonatorul fiecărui caz găsit este centrul teritorial antidrog. Dacă
un profesor vede un elev care i se pare suspect că este într-o anumită stare,
el trebuie să sune la acest centru, fiindcă el este managerul de caz. Fără el
nu se poate întâmpla nimic. El trebuie să preia cazul, consiliere și de acolo în
colo trebuie să meargă spre partea medicală unde intervine altă specialitate,
vorbim de psihiatrie sau spre consilierea propriu-zisă a familiei și a elevului.
Dacă ei nu-și fac datoria, este foarte greu ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am o rugămintea de voi, nu vreți să faceți voi specialiștii o dezbatere
specială cu subiectul acesta, dacă...
Marin-Vasile Rus: - consilier județean Am completat numai ca să se înțeleagă subiectul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu nu mă pricep. Bun. Deci, folosind domnule doctor, un diftong
popular „până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții!”.
Cred că o variantă ar fi ca parlamentarii județului nostru să încerce, în
urma unei discuții cu dumneavoastră, cu ONG-urile de profil, să încerce să
actualizeze un pic sau să simplifice legislația națională, care de regulă, noi
prin n agenții, n comisii, comitete, tot adăugăm. Doar ca paranteză, vă mai
dau un exemplu, unul dintre fermieri l-a întrebat pe domnul ministru al
agriculturii de ce trebuie să prezinte 12 adeverințe la nu știu ce depunere a
unui proiect. Domnul ministru i-a spus: pentru că așa a decis Statul Român.
El i-a spus: dar în Franța, în Portugalia sunt între 1 și 3 adeverințe. Păi atâta
trebuie 1 și 3 și o să vedem și noi cum ducem de la 12 la 3. Dar, noi mai
facem o agenție, ea zice că să finanțează din venituri proprii, dar de fapt se
finanțează din autorizații și avize care le dă autorității locale, fermierilor,
agenților economici. Ar trebui, fiecare, dintr-o margine, aceasta e soluția pe
care eu o văd domnule consilier Coman, cu domnul doctor Marin Rus, cu
domnul director al Direcției de Medicină Legală, domnul doctor Pintea, cu
ONG-urile, vă găzduim aici, vă ajutăm cu ce putem.
Într-adevăr, eu să știți că rămân siderat, pentru că în fiecare zi vedem
în ziar încă 2 tineri de nu știu unde, și paradoxul este următorul: că dacă
acum 10 ani aveam probleme la colegiile mari din oraș, acum nu mai există
sat unde să nu te trezești cu știrea fără permis, sub influența substanțelor
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psihoactive sau cum le zice, depistat. Dar gândiți-vă câți nu sunt depistați la
volan sau...
Bun, dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă mulțumesc pentru
prezență, vă mărturisesc că îmi era dor de întâlnirea cu dumneavoastră.
Camelia Tabără: - vicepreședinte O chestiune tehnică. La nivelul tuturor comisiilor s-a discutat
posibilitatea ca organizarea comisiilor să fie on-line. Urma să votăm dacă se
agreează..
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă votați, trebuie să supună cineva la vot. Ședința o conduc eu.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am întrebat dacă mai intervine cineva, nu a intervenit nimeni.
Dumneavoastră ați intervenit după. Dar, tot timpul la regulă există excepție și
să ne ținem de ea până la capăt.
Doamna Calo, sunteți de acord să supunem la vot sau nu.
Viorica Calo: - consilier județean Deci, adevărul adevărat, că îmi este foarte drag să vă văd. Dar pentru
unii într-adevăr este greu. Da să facem on-line acum dar nu pe perioadă
forever, ci pentru puțin timp.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Atunci facem altceva, ca să respectăm regulile. Avem 5 comisii și 5
președinți de comisii, fiecare, părerea președinților de comisii. Ați dezbătut,
dar vă rog frumos să spuneți în plenul consiliului județean. Domnul
președinte Scuturici, apoi ceilalți. Eu sunt de acord să supun votului pentru că
sunt foarte democrat.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Mulțumim pentru democrația dumneavoastră, domnule președinte. La
fel de democrați am fost și noi în cadrul comisiei.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Comisia economică ce părere are?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Este pentru on-line, pentru o perioadă determinată, deocamdată.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bun. De cât?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean O să dezbatem democratic în comisia economică. Mulțumim.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte O să supun la vot termenul?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean 32

Trei luni. Nu am discutat în comisie, vă mărturisesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Puica?
Vasile Puica: - consilier județean On-line. Nu am stabilit un termen.
Vasile-Lucian Pintea: - consilier județean La comisii s-a votat pentru on-line, nu s-a stabilit un termen.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De aceasta sunteți președinți. Să vă asumați și voi ceva. Domnul
Scuturici a făcut o propunere.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnilor președinți, vă rog să mă ajutați. Avem o propunere de on-line
cu un termen propus de președintele Comisiei economice, de trei luni.
Domnul Puica nu are cum zice, că el e din Telciu cu domnul Scuturici. El e de
acord cu trei luni.
Nu eu am spus, domnul Scuturici, nu-mi ziceți mie, că eu nu zic nimic.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Pe lângă președinți de comisie suntem și politicieni, unii.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul profesor Antal.
Antal Attila: - consilier județean Și la noi s-a votat pentru on-line. Punctul meu de vedere, la fel, cel
puțin trei luni.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu e chiar la fel, cel puțin cu trei luni.
Antal Attila: - consilier județean Eu mă gândeam să fie mai simplu, de asta am spus să mergem pe trei
luni pentru ca să nu fie mai multe variante.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna președintă Cîrcu? Sau cine mai e președinte? Domnul Cârlig
având mai multe funcții, eu îl țin minte de lider de grup. Îmi cer scuze, vă
rog.
Cristian-Costel Cîrlig: - consilier județean S-a votat și la noi, domnule președinte on-line, mergem pe trei luni.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, sunteți de acord?
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, să spună la microfon domnul Puica de ce vrea să
vină face-to-face.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu că doamna Puica urmărește ședințele on-line și nu vă poate spune
numai după ședință.
Bun. Stimați colegi, un vot de formă, vă rog să votați dacă sunteți de
acord cu propunerile.
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O „abținere”, care vă anunț că e a mea, ca să fim transparenți, să nu vă
învinuiți unii pe alții. Că nu am vrut să influențez lucrul acesta și eu nu
particip la comisii și nu voiam să influențez într-un fel sau altul. Sunt singurul
de aici care nu participă la comisii, decât când este musai.

Cu 30 de voturi „pentru”, plenul consiliului județean a decis.

Rugămintea la colegii de la pregătirea ședințelor de consiliu, convocare,
ședințele de comisii în urma consultării președintelui comisiei, rugămintea să
subliniați asta, se desfășoară on-line. Atunci când sunt situații excepționale
așa cum domnul consilier Pintea a precizat, să poată fi convocate și fizic.
Aceasta rămâne la latitudinea președinților de comisii. Deci colegii mei din
executiv, de fiecare dată consultă președintele de comisie și stabilesc, fizic
sau on-line.
Vă mulțumesc mult de tot, vă doresc o după-masă plăcută și un sfârșit
de săptămână plăcut.
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1550)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
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