ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/13842 din 20.06.2022

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 26 mai 2022, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din
data de 26 mai 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.87 din 19.05.2022 a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 26 mai 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, doamna Calo Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel,
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 Pop
George, domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus MarinVasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici
Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și doamna Ulecan Maria.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.
*
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, domnul
Ceclan-Oprea Ciprian - director executiv, doamna Hasnăș Veronica - șef
serviciu, domnul Pop Marian-Gabriel - șef serviciu, domnul Borgovan PaulIoan - șef serviciu, doamna Ceuca Adriana-Gabriela - șef birou, doamna
Borșa Luminița - șef birou, doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior,
domnul Spân George-Marian - consilier principal, doamna Neamțiu OanaAncuța - consilier cabinet președinte și domnul Marica Alex-Dan - consilier
cabinet președinte.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Niculae
Cristian-Marius - director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor în Județul Bistrița-Năsăud, domnul
Ința Ioan-Viorel - director general al Societății Protecție și Pază BistrițaNăsăud SRL și doamna Halasu Alina - șef serviciu în cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.
*
30
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâinile! Bună ziua, stimați colegi!
Din totalul de 30 de consilieri județeni sunt prezenți 29 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a ședinței ordinare a consiliului județean.
Cu permisiunea dumneavoastră o să vă prezint proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 20.04.2022
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.05.2022

a

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/11271 din 18.05.2022 privind
aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/11155 din 18.05.2022 privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2022
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr. VIII/10935 din 16.05.2022 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L.
tinerilor specialiști din sănătate în anul 2022
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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6. Proiect de hotărâre nr.VIII/11245 din 18.05.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE
ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 şi estimările pe anii
2023-2024
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/11300 din 19.05.2022 privind
aprobarea
proiectelor
care
vor
beneficia
de
finanțare
nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2022
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/11377 din 19.05.2022 privind
finanțarea proiectului „Reforma Învățămîntului din Moldova”,
subproiectul „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Coroban”
(Etapa III) din orașul Glodeni, Consiliul Raional Glodeni, Republica
Moldova
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.IX/8660 din 14.04.2022 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.IX/8658 din 14.04.2022 privind
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor
Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru
modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune
nr.1277/2018
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.IX/8656 din 14.04.2022 privind
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea,
prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018.
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.IX/11258 din 18.05.2022 pentru
modificarea tarifelor percepute de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu
- Tratarea Deşeurilor S.R.L. Boldeşti-Scăeni, în baza Contractului de
Concesiune nr.34/2013 privind Delegarea prin Concesiune a
Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de
Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud
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Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Diverse.

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

Cu 30 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 20.04.2022
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.05.2022
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
Mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/11271 din 18.05.2022 privind
aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2021
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. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votați,
stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.IX/11155 din 18.05.2022 privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
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administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2022
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Proiectul supus votului dumneavoastră este cu modificarea inițiatorului,
doamna vicepreședinte Camelia Tabără, în sensul completării sumelor privind
bugetul estimat pentru serviciile sociale de la pozițiile nr.17-19 și a sumelor
totale prevăzute în cap.I, lit.A. din Anexa la Proiectul de hotărâre, conform
adresei nr.21857 din 26.05.2022 a DGASPC B-N, înregistrată la CJBN cu
nr.I/11934 din 26.05.2022.
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre, cu m odificarea
inițiatorului, a fost adoptat.
Vă mulțumesc!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr. VIII/10935 din 16.05.2022 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L.
tinerilor specialiști din sănătate în anul 2022
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, vă rog? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 alin.(1)-(2):
(1) Aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L.
tinerilor specialiști din sănătate în anul 2022, conform Anexei nr.1 la proiectul
de hotărâre.
(2) Aprobarea Listei solicitanților care nu au acces la locuințele construite de
Agenția Națională pentru Locuințe și destinate închirierii tinerilor specialiști
din sănătate în anul 2022, conform Anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.
Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, art.1 alin.(1)-(2) a fost adoptat.

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

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/11245 din 18.05.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE
5

ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 şi estimările pe anii
2023-2024
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/11300 din 19.05.2022 privind
aprobarea
proiectelor
care
vor
beneficia
de
finanțare
nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Vă rog, doamna consilier.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc. Am ridicat subiectul și în comisie, dar o să îndrăznesc și
vreau să vă rog și pe dumneavoastră, pentru că nu mi s-a dat nici un răspuns
la nici o comisie dacă se poate face transferul sau nu. Deci, la început, când
s-a aprobat suma totală, eu din start am spus că, Comisia de cultură va avea
prea puțini bani, 25 de mii, pentru că știam din anii dinainte că au fost mai
multe proiecte depuse pe cultură. Drept urmare, acum au fost eligibile și au
trecut 3 proiecte foarte bune pentru noi bistrițenii și pentru comunitate și
depășește cu 4900 lei Comisia de cultură. În procesul-verbal care s-a făcut la
Comisia de cultură și am înțeles că și la celelalte comisii, că am citit și de la
celelalte comisii, se cere transferul de la Comisia socială, unde nu s-a cheltuit
nici un ban, să se transfere la celelalte comisii unde sunt proiecte eligibile și
proiecte bune, pentru noi și pentru toți cei care le-au depus. Să ne asigurați,
domnule președinte, că se poate, pentru că potrivit regulamentului, am citit
regulamentul, se poate face transfer de pe o comisie pe alta. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Prietenul dumneavoastră, domnul Teofil Cioarba, am înțeles că v-a
răspuns și ieri, o să îl rog să vă mai răspundă o dată și astăzi. Vă rog,
domnule director.

Teofil-Iulian Cioarba: - director executiv Da. După cum v-am spus și ieri în comisie, proiectul de hotărâre include
sumele aprobate pe comisia de care spuneți dumneavoastră.
Viorica Calo: - consilier județean Care cer transfer, dar de ce ...
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am rugămintea la dumneavoastră, ați pus o întrebare, să aveți răbdare
să ascultați răspunsul.
Viorica Calo: - consilier județean Dar trebuie să completez.....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog frumos să fim civilizați. Ați întrebat, așteptați să vă răspundă. Nu
îl întrerupeți, că este emotiv!
Teofil-Iulian Cioarba: - director executiv Proiectul de hotărâre include și transferul acestor sume de care
spuneați dumneavoastră. Deci este complet.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, lucrurile sunt rezolvate înainte de a cere dumneavoastră. Aceasta
am înțeles eu, dacă dumneavoastră nu ați înțeles ieri. Adică s-au aprobat
transferurile și sunt rezolvate.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, nu mă luați așa tare că...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu vă iau deloc...
Viorica Calo: - consilier județean Eu nu mă emoționez, eu nu sunt din aceasta care să mă emoționez ca
dumneavoastră și ca domnul director, dar nu mă luați așa tare că eu am
înțeles chiar foarte bine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna consilier, se pare că ați înțeles astăzi, lucru de care sunt fericit
și că ieri, nu ați fi înțeles. Domnul director v-a spus și ieri și v-a repetat și
astăzi, că problema e rezolvată.
Viorica Calo: - consilier județean Am înțeles. Deci domnul director a spus că în următoarea ședință se va
aproba transferul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu. Doamna Calo, ați pus o întrebare, domnul director v-a răspuns că
problema este rezolvată.
Viorica Calo: - consilier județean Deci, domnul director...încă mai stau bine cu memoria, domnule
președinte. Domnul director mi-a spus ieri că se va aproba în ședința
următoare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am rugămintea să luați loc domnule director, că eu am înțeles. O să îi
desenez doamnei Calo, punem o tablă interactivă la următoarea ședință și îi
desenăm.
Viorica Calo: - consilier județean Ce să-mi desenați, domnule președinte?
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Că este rezolvată problema.
Viorica Calo: - consilier județean Deci, nu-mi place să mă luați așa ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu vă iau nicicum, eu vă răspund doar.
Viorica Calo: - consilier județean Chiar...eu pot să spun atâta că dumneavoastră aveți o funcție de
președinte, eu sunt consilier. Deci, ne-au ales unii, să ne respectăm unii pe
ceilalți.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Stimată doamnă Calo, eu vă respect foarte tare. Ați pus o întrebare la
care ați primit un răspuns, că problema este rezolvată. Dumneavoastră văd
că sunteți nevorbită și vreți să continuați dezbaterea. Eu vă ascult, dar
problema este rezolvată. Ziceți!
Viorica Calo: - consilier județean Deci, nevorbită nu sunt, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Asta constat eu. Am dreptul și eu la o opinie.
Viorica Calo: - consilier județean Și eu vă spun că nu sunt.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Apreciez. E clar, da? Dacă mai sunt, stimați colegi, alte întrebări sau
nelămuriri din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu
mențiunea pe care a făcut-o domnul director economic, că acel transfer de
sume pentru a putea acoperi integral solicitările de la social la cultură, este
prins în acest proiect de hotărâre. Am înțeles bine, domnule director?
Viorica Calo: - consilier județean Nu numai la cultură.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și la ce vreți dumneavoastră, la toate e prins.
Teofil-Iulian Cioarba: - director executiv S-a făcut redistribuire pentru a se acoperi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da. La toate. E bine?
Viorica Calo: - consilier județean Așa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/11377 din 19.05.2022 privind
finanțarea proiectului „Reforma Învățămîntului din Moldova”,
subproiectul „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Coroban”
(Etapa III) din orașul Glodeni, Consiliul Raional Glodeni, Republica
Moldova
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții, vă rog dacă sunt? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă
rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.IX/8660 din 14.04.2022 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați
stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, 1 „îm potrivă” și 1 „abținere”,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(A votat „împotrivă” domnul consilier județean Coman Samuel Leon și a
votat „abținere” doamna consilier județean Calo Viorica)
Vă mulțumesc frumos!
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.IX/8658 din 14.04.2022 privind
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor
Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru
modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune
nr.1277/2018
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.
Vă rog să mă iertați, domnule doctor, vă rog.
Marin-Vasile Rus: - consilier județean 9

Domnule președinte, la acest punct unii dintre noi vom vota „împotrivă”,
deoarece am vrut să avem intervenție pe tarife. Considerăm că o creștere de
300% din 2017 până în 2022, este o sumă mare. E ușor să creștem
totdeauna tarifele, dar nu ne uităm cine le plătește. Mai are cineva
posibilitatea să le plătească? Întreb așa ca și simplu angajat. Din 2017 până
în 2022, de 300% nu a crescut salariul și cred că nici la Supercom. De aceea
am considerat că trebuie să intervenim și să avem un pic de empatie față de
persoanele din județ. Să-și găsească soluții Supercom-ul, astfel încât să
păstreze cel puțin tarifele.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Alte intervenții, vă rog.
Dacă nu sunt alte intervenții, deschidem procedura de vot, vă rog să
votați.

Cu 17 voturi „pentru”, 11 „îm potrivă”, 1 „abținere” și un
consilier județean care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost
adoptat.

(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon,
domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Dorin-Mihai, domnul Rus MarinVasile, domnul Sbîrciu Călin și doamna Sigmirean Doina-Maria. A votat
„abținere” domnul consilier județean Bertel Doru. Nu a votat domnul consilier
județean Scuturici Gheorge.)
Mulțumesc!
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.IX/8656 din 14.04.2022 privind
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului BistrițaNăsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea,
prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018.
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 17 voturi „pentru”, 12 „îm potrivă” și 1 „abținere”, proiectul
de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon,
domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Dorin-Mihai, domnul Rus MarinVasile, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorge și doamna Sigmirean
Doina-Maria. A votat „abținere” domnul consilier județean Bertel Doru.)
Vă mulțumesc!
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.IX/11258 din 18.05.2022 pentru
modificarea tarifelor percepute de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu
- Tratarea Deşeurilor S.R.L. Boldeşti-Scăeni, în baza Contractului de
Concesiune nr.34/2013 privind Delegarea prin Concesiune a
Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de
Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Intervenții? Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 17 voturi „pentru”, 12 „îm potrivă” și 1 „abținere”, proiectul
de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon,
domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus Dorin-Mihai, domnul Rus MarinVasile, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorge și doamna Sigmirean
Doina-Maria. A votat „abținere” domnul consilier județean Bertel Doru.)
Vă mulțumesc!
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Diverse
Vă rog dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.
Pentru respectul pe care vi-l port, domnul dr. Marin Rus, trebuie să mă
delimitez de populismul dumneavoastră, pentru că vi s-a pus la dispoziție
oricărora dintre consilieri, posibilitatea de a discuta și de a analiza care este
scopul, care sunt argumentele pentru care s-a solicitat creșterea de tarife,
lucru care nu ne face fericiți pe nici unul dintre noi. Nici pe mine și pe nici
unul dintre dumneavoastră, nu cred că vreun om în țara aceasta este bucuros
când crește vreun tarif. Aș fi apreciat foarte mult empatia dumneavoastră,
dacă i-ați fi cerut demisia domnului Virgil Popescu, care de 2 ani de zile a
crescut și cu 400% costurile la energie, ca să nu vă mai vorbesc de
liberalizarea pieței într-un moment nepotrivit și toate celelalte. Dar, din
prețuire pentru coaliția pe care și eu o reprezint, o să mă opresc aici. Să fiți
empatic cu oamenii, nu populist în ședințele de consiliu, cerându-le celor care
guvernează să ia măsurile necesare, nu Supercom să facă Crucea Roșie la
Bistrița.
Vă mulțumesc și declar ședința închisă. La revedere!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1447)
*
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Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.06.2022

Verificat: Șef serviciu, Borgovan Paul-Ioan _______
Întocmit: Consilier superior, Palade Ionela-Crina ______
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