ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/14541 din 23.07.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 20 iulie 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 20 iulie 2020 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1400. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.141 din 15.07.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 20 iulie 2020, orele 1400. Consilierii judeţeni
au fost convocaţi în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este
condusă de domnul vicepreședinte Vasile Puica iar prezența este făcută prin
apel nominal. La ședință sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni, după cum
urmează: domnul Puica Vasile, domnul Țintean Ioan, domnul Birișiu GabrielDan, domnul Brașoveanu Constantin, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Cicedea George, domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont EmilianaCristina, domnul Fechete Ioan, domnul Florean Ovidiu Iosif, domnul Forai
Mihael-Simion, domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul Lăcătuș Emil, domnul
Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, doamna Moldoveanu
Ileana, domnul Niculae Anghel, doamna Oltean Doreta, domnul Pop George,
domnul Sas Grigore, doamna Salaci-Nechita Oana, doamna Salak AdrianaRamona, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, domnul Suciu
Andrei și doamna Ulecan Maria.
Lipsesc de la ședință domnul Președinte Emil Radu Moldovan și
următorii consilieri județeni: domnul Marc Vasile, domnul Moldovan FlorinCristian, domnul Mureșan Dumitru și doamna Săsărman Monica.
*
Participă la ședință doamna Borș Alexandrina-Crina – Secretarul general
al județului.
*
De asemenea sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarbă IulianTeofil - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamna
Borșa Luminița - șef birou, domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu,

doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, doamna Sabău Oana-Diana consilier juridic asistent, doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic asistent
și domnul Spân George-Marian - consilier principal.
*
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(Ora 14 )
Vasile Puica: - vicepreședinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența pentru ședința extraordinară.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 26, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.IX/13940 din 15.07.2020 privind a patra
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2020

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

2. Proiect de hotărâre nr.IX/13715 din 13.07.2020 privind
numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în
anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.IX/13791 din 14.07.2020 privind
numirea Comisiei de cercetare prealabilă în vederea exproprierii
unui teren în suprafață de 12.895 mp situat în satul Tărpiu, comuna
Dumitra, pentru lucrarea de interes local „Construirea Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor, Staţie de Sortare şi Staţie de
Compost, în Județul Bistrița-Năsăud”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.XI/13884 din 15.07.2020 privind
acordarea mandatului special, Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a
Contractului de concesiune nr.1277/2018, în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud
Iniţiator: Ioan Țintean - Vicepreşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*

Vasile Puica: - vicepreședinte Supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost încărcată, vă rog să
votați.
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Cu 25 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi a fost aprobată. Mulțumesc.
(Nu a votat domnul consilier județean Suciu Andrei.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 1. Proiect de hotărâre nr.IX/13940 din 15.07.2020 privind a
patra rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Discuții?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul de
hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 20 voturi „pentru”, 2 voturi „îm potrivă”, 2 „abțineri” și 2
consilieri județeni care nu au votat , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc frumos.

(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: domnul Florean OvidiuIosif și domnul Coman Samuel-Leon. S-au abținut de la vot domnul consilier
județean Sbîrciu Călin și domnul consilier județean Scuturici Gheorghe. Nu au
votat domnul consilier județean Manea Angelo Aurelian și domnul consilier
județean Suciu Andrei.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 2. Proiect de hotărâre nr.IX/13715 din 13.07.2020 privind
numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în
anul 2020
Comisia de administrație – aviz favorabil
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de cultură – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil
Pe baza propunerilor reprezentanților grupurilor politice din cadrul
consiliului județean, au fost desemnați consilierii județeni în Comisiile de
evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la
bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2020, după cum urmează:
- Pentru domeniul SPORT: domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul Forai
Mihael-Simion și doamna Săsărman Monica;
- Pentru domeniul CULTURĂ: domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul
Pop George și domnul Scuturici Gheorghe;
- Pentru domeniul TINERET: doamna Salaci-Nechita Oana, doamna Cîrcu
Mirela-Maria și domnul Moldovan Florin-Cristian;
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- Pentru domeniile PROTECȚIA MEDIULUI, INTERDISCIPLINAR: domnul
Cicedea George, domnul Brașoveanu Constantin și domnul Coman SamuelLeon;
- Pentru domeniul SOCIAL: doamna Ulecan Maria, doamna Oltean Doreta
și domnul Lăcătuș Emil.
Se supune la vot secret Art.1 pct.I - Comisia de evaluare a proiectelor în
domeniul sport, având următoarea componență: domnul Moldovan GrigoreFlorin, doamna Suciu Georgeta-Angela, domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian,
domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul Forai Mihael-Simion, doamna
Săsărman Monica, doamna Luşcan Corina-Dana.
Vă rog să încărcați art.1 pct.I. Vă rog să votați.

Cu 23 voturi „pentru”, 1 vot „îm potrivă”, 1 „abținere” și 1
consilier județean care nu a votat , art.1 pct.I a fost adoptat.

Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule vicepreședinte, pe doamna Monica cine a propus-o?
Vasile Puica: - vicepreședinte Domnul Mureșan Dumitru, care răspunde de consilierii județeni ce
aparțin grupului politic PNL.
Mulțumesc.

Se supune la vot secret Art.1 pct.II - Comisia de evaluare a proiectelor
în domeniul cultură, având următoarea componență: domnul Puica Vasile,
doamna Lari Elena, doamna Pîntea Milela-Violeta, domnul Manea AngeloAurelian, domnul Pop George, domnul Scuturici Gheorghe, domnul Borgovan
Paul-Ioan.
Vă rog să încărcați Art.1 pct.II. Vă rog să votați.
Cu 24 voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au votat ,
art.1 pct.II a fost adoptat.
Se supune la vot secret Art.1 pct.III - Comisia de evaluare a proiectelor
în domeniul tineret, având următoarea componență: domnul Moldovan
Grigore-Florin, doamna Trif Livia-Loredana, doamna Neagoș Nicoleta,
doamna Salaci-Nechita Oana, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul Moldovan
Florin-Cristian și doamna Ţărmure Mihaela-Lia.
Vă rog să încărcați Art.1 pct.III. Vă rog să votați.
Cu 25 voturi „pentru” și 1 „abținere” , art.1 pct.III a fost adoptat.
Se supune la vot secret Art.1 pct.IV - Comisia de evaluare a proiectelor
în domeniile protecţia mediului, interdisciplinar, în următoarea componență:
domnul Puica Vasile, domnul Sabo Augustin, doamna Sabău Oana-Diana,
domnul Cicedea George, domnul Brașoveanu Constantin, domnul Coman
Samuel-Leon, doamna Suciu Reluța-Maria.
Art.1 pct.IV a fost încărcat, vă rog să votați.
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Cu 25 voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat ,

art.1 pct.IV a fost adoptat.

Se supune la vot secret Art.1 pct.V - Comisia de evaluare a proiectelor
în domeniul social, având următoarea componență: domnul Puica Vasile,
domnul Sabo Augustin, doamna Pîntea Milela-Violeta, doamna Ulecan Maria,
doamna Oltean Doreta, domnul Lăcătuș Emil, doamna Suciu Reluța-Maria.
Vă rog să încărcați art.1 pct.V. Vă rog să votați.

Cu 23 voturi „pentru”, 2 voturi „îm potrivă” și 1 consilier
județean care nu a votat , art.1 pct.V a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate. Vă rog să votați.
Cu 25 voturi „pentru” și 1 „abținere” , proiectul de hotărâre a fost
adoptat. Mulțumesc frumos.

(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Florean Ovidiu-Iosif.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/13791 din 14.07.2020
privind numirea Comisiei de cercetare prealabilă în vederea
exproprierii unui teren în suprafață de 12.895 mp situat în satul
Tărpiu, comuna Dumitra, pentru lucrarea de interes local
„Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, Staţie
de Sortare şi Staţie de Compost, în Județul Bistrița-Năsăud”
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Se supune la vot secret Art.1 - Numirea Comisiei de cercetare
prealabilă, având următoarea componență: Preşedinte - domnul Ţintean
Ioan; membri: domnul Săplăcan Radu, domnul Ani Leon, domnul Martiţa
Paul-Viorel, domnul Hurdea Horațiu-Leon și secretariatul comisiei: doamna
Borșa Luminița, doamna Miholca-Pop Mihaela, domnul Tanca Liviu-Darius,
doamna Farcaș-Rotariu Cristina-Annamaria și domnul Popescu Geoff-Ghar
Adrian.
Vă rog să încărcați art.1.
Cu 25 voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat ,
art.1 a fost adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate. Vă rog să încărcați
proiectul. Vă rog să votați.
Cu 23 voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au votat ,

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc frumos.
(Nu au votat următorii consilier județeni: domnul Lăcătuș Emil, domnul
Manea Angelo Aurelian și domnul Niculae Anghel.)
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*

Vasile Puica: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.XI/13884 din 15.07.2020 privind
acordarea mandatului special, Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a
Contractului de concesiune nr.1277/2018, în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul BistriţaNăsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții? Nu sunt discuții. Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 22 voturi „pentru”, 3 „îm potrivă”, și 1 consilier județean
care nu a votat , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: domnul Florean OvidiuIosif, domnul Coman Samuel-Leon și domnul Sbîrciu Călin. Nu a votat domnul
consilier județean Niculae Anghel.)

Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc o după-masă plăcută,
multă, multă sănătate și grijă de dumneavoastră și de cei dragi!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1426)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
VICEPREŞEDINTE,
VASILE PUICA

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 29.07.2020

Verificat: Director executiv, Elena Butta
Întocmit: Consilier superior, Ionela-Crina Palade
6

