ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/746 din 12.01.2022

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 16 decembrie 2021, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 16 decembrie 2021 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.311 din 09.12.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 16 decembrie 2021, 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.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia 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 DedeanBortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna Duca Simona-Elena, domnul
Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș FlorinGrigore, 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 Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe,
doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
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

Ceuca Gabriela-Adriana - șef birou, doamna Borșa Luminița - șef birou,
domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu, doamna Botiș Rodica - inginer de
specialitate, doamna Bechiș Maria - consilier superior, doamna Hoha CeciliaAlisa - consilier juridic principal, doamna Palade Ionela-Crina - consilier
superior, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal, domnul Spân
George-Marian - consilier principal, doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier
cabinet președinte și doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet
președinte.
La ședință participă în calitate de invitați: doamna Andreica CrinaIuliana - director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Bistrița-Năsăud, domnul Redl Andrei - consilier juridic în
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului BistrițaNăsăud, domnul Gavrilaș George-Alexandru - managerul Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud. De asemena a participat la ședință, on-line, doamna Rus
Claudia-Delia - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Bistrița-Năsăud.
*
00
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâinile! Bună ziua, stimați colegi! Bun venit la ședința ordinară a
consiliului județean din luna decembrie. Cu permisiunea dumneavoastră
începem prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Ganea Octavian-Mihai?
Ganea Octavian-Mihai: - consilier județean Domnule președinte, dacă se poate? Am probleme cu semnalul, dacă se
poate consemna votez „pentru” la toate proiectele de hotărâri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule consilier județean. Rugămintea, secretariatul
tehnic să ia act. Domnul Ganea s-ar putea să-și piardă semnalul, votează
„pentru” la toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi.
....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Zăgrean Ioan?
Zăgrean Ioan: - consilier județean Prezent. Bună ziua.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Felicitări, domnule Zăgrean, pentru nominalizarea dumneavoastră!
Zăgrean Ioan: - consilier județean Cam devreme. Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Se face seară imediat, domnule Zăgrean, nu-i chiar așa devreme.
2

Zăgrean Ioan: - consilier județean Așa-i.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a ședinței.
Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.11.2021
2. Proiect de hotărâre nr.VIII/27934 din 07.12.2021 privind
constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
în vederea evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal
Bistrița-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.IX/28097 din 08.12.2021 privind
stabilirea numărului burselor aferente anului școlar 2021-2022
pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat

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

4. Proiect de hotărâre nr.IX/28023 din 07.12.2021 privind
aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de
adoptatori sau familiile adoptatoare, cu domiciliul în județul
Bistrița-Năsăud, în vederea participării la procedura de potrivire
practică cu un copil având domiciliul în alt județ

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

5. Proiect de hotărâre nr.IX/28206 din 08.12.2021 privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor
servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

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

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/28220 din 08.12.2021 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.X/28111 din 08.12.2021 privind
aprobarea dezlipirii unor imobile, situate pe raza comunei Șieu și a
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comunei Teaca, aferente drumului județean DJ 173, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud

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

8. Proiect de hotărâre nr.IX/28309 din 09.12.2021 privind
aprobarea Planului de investiții pe anul 2022 din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bistriţa-Năsăud

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

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/28245 din 09.12.2021 privind
aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2022
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/28253 din 09.12.2021 privind
stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2022 de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/28434 din 10.12.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/28682 din 13.12.2021 privind
aprobarea încheierii unui Acord de colaborare pentru realizarea
proiectului „Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița”

Inițiatori: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, TiberiuCiprian Kecskés-Simionca - Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Ioan
Zăgrean - Consilier județean

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/28672 din 13.12.2021 privind
aprobarea implementării proiectului „Conștientizare, formare,
responsabilizare pentru prevenirea corupției”, cod SIPOCA/cod
MySMIS 1119/152142 finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/28679 din 13.12.2021 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la
dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în sumă de
1.746.317,72 lei, încasat suplimentar pe anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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15. Proiect de hotărâre nr.VIII/28861 din 14.12.2021 privind
derularea în anul 2022 a procesului de bugetare participativă la
nivelul județului Bistrița-Năsăud

Inițiatori: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, MarinVasile Rus - Consilier județean

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/28788 din 14.12.2021 privind
aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2021 și estimările
pentru anii 2022-2024 și a cincea rectificare a bugetului de venituri
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Diverse

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții la ordinea de zi, stimați colegi? Nu sunt. Supun
votului dumneavoastră aprobarea ordinii de zi. Vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.11.2021
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

a

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/27934 din 07.12.2021 privind
constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
în vederea evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal
Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Calo Viorica: - consilier județean Domnule președinte, dacă îmi dați voie?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, doamna consilier.
Calo Viorica: - consilier județean Pe procedură. Ca să nu obosiți foarte mult, ne-ați citit toate proiectele,
aș veni cu propunerea să spuneți numai numărul proiectului că deja le-ați citit
toate și este ok.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâna! Am înțeles.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc. La comisia de administrație am avut un amendamnet la
acest proiect. Dacă țineți minte, acum câteva luni, tot la Centrul Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud, am avut un amendament și a trecut în plen.
Într-adevăr, ni s-a explicat că este legal. Eu întotdeauna mă duc în pas cu
legea și respect legea. Dar, omenește și moral, nu mi se pare corect ca acea
persoană care este desemnată din partea consiliului județean și lucrează cu
normă întreagă, este pontată la consiliul județean, și se duce în comisie la
muzeu, de exemplu, în timpul orelor în care este pontată la consiliul județean
să mai ia încă, în plus, 10% din îndemnizația ordonatorului principal de
credite. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, eu sunt întrutotul de acord cu propunerea dumneavoastră și mi se
pare una de bun simț. Înțeleg de la secretarul județului că această propunere
sau acest amendament ar fi nelegal.
Dar, în timp ce-mi vorbeați dumneavoastră, cred că am găsit o soluție.
În perioada în care colegul nostru va fi prezent acolo, va fi în concediu, învoit
sau în afara orelor de program.
Calo Viorica: - consilier județean Este vorba nu de colegul! Este vorba de colegii!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De colega, cu colegul, împreună făcând colegii. Bine. Deci, de cei care
vor fi. O să o rog pe doamna secretar general al județului să analizeze
amendamentul dumneavoastră, să încerce să găsească o soluție legală și eu
sunt convins că fiind de bună credință, va încerca să o găsească. Dacă nu va
găsi, avizarea de legalitate a hotărârilor pe care noi le dăm o face secretarul
județului. Voi supune proiectul de hotărâre cu amendamentul pe care l-ați
făcut sub rezerva găsirii unei soluții de legalitate din partea Direcției juridice,
administrație locală și a Secretarului general al județului. Sunteți de acord cu
varianta aceasta?
Calo Viorica: - consilier județean Da. Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Colegele noastre... vedem ce soluție de legalitate găsesc. Alte
intervenții? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret Art.1 alin.(1) și alin.(2) aprobarea
constituirii Comisiei de evaluare finală a managementului la Complexul
Muzeal Bistriţa-Năsăud și a secretariatului acesteia.

Cu 29 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, art.1 alin.(1) și alin.(2) a fost adoptat.

6

Supun votului dumneavoastră secret Art.1 alin.(3) și alin.(4) aprobarea
constituirii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor și a secretariatului acesteia,
vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, și 1 consilier județean care nu a
votat, art.1 alin.(3) și alin.(4) a fost adoptat.

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

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/28097 din 08.12.2021 privind
stabilirea numărului burselor aferente anului școlar 2021-2022
pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Vă rog să
votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.IX/28023 din 07.12.2021 privind
aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de
adoptatori sau familiile adoptatoare, cu domiciliul în județul
Bistrița-Năsăud, în vederea participării la procedura de potrivire
practică cu un copil având domiciliul în alt județ
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Nu a votat domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.IX/28206 din 08.12.2021 privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor
servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Doamna vicepreședinte Camelia Tabără în calitate de inițiator a
formulat următorul amendament: „eliminarea din cuprinsul Anexelor nr.1 și

nr.5 la proiectul de hotărâre a prevederilor privind contribuția beneficiarilor
sau a întreținătorilor acestora la plata serviciilor sociale furnizate, conform
adresei nr.I/29155 din 16.12.2021 a DGASPC B-N”

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul
făcut de doamna Vicepreședinte Tabără Camelia. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre cu am endam ent a fost adoptat.

(Nu a votat domnul consilier județean Sbîrciu Călin.)
Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/28220 din 08.12.2021 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Nu a votat doamna consilier județean Darabont Emiliana-Cristina.)
Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.X/28111 din 08.12.2021 privind
aprobarea dezlipirii unor imobile, situate pe raza comunei Șieu și a
comunei Teaca, aferente drumului județean DJ 173, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
Vă mulțumesc.

8

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/28309 din 09.12.2021 privind
aprobarea Planului de investiții pe anul 2022 din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bistriţa-Năsăud
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Nu a votat domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)
Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/28245 din 09.12.2021 privind
aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2022
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/28253 din 09.12.2021 privind
stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2022 de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/28434 din 10.12.2021 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2021
Comisia economică - aviz favorabil
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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. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/28682 din 13.12.2021 privind
aprobarea încheierii unui Acord de colaborare pentru realizarea
proiectului „Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon
și domnul Pintea Vasile-Lucian.)
Vă mulțumesc pentru vot. Împreună cu Primăria Municipiului Bistrița și
Consiliul Județean Cluj, în urma aprobării acestui acord de către
dumnevoastră, vom întreprinde toate demersurile necesare pentru semnarea
lui. Împreună cu CNAIR-ul și împreună cu colegii primari de pe traseu, vom
face toate eforturile necesare ca într-un timp cât mai scurt, să fie finalizat
studiul de fezabilitate, care se află în momentul de față în achiziție publică, și
Cluj-Dej, și Dej-Bistrița și pe urmă, toată partea de probleme administrative
care vor trebui rezolvate ca acest studiu să ajungă cât mai repede
transformat într-un contract de finanțare. Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/28672 din 13.12.2021 privind
aprobarea implementării proiectului „Conștientizare, formare,
responsabilizare pentru prevenirea corupției”, cod SIPOCA/cod
MySMIS 1119/152142 finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt intervenții. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon,
domnul Pintea Vasile-Lucian și domnul Sbîrciu Călin.)
Vă mulțumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/28679 din 13.12.2021 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la
dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în sumă de
1.746.317,72 lei, încasat suplimentar pe anul 2021
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
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Nu au votat următorii consilieri județeni: doamna Cîrcu Mirela-Maria,
domnul Coman Samuel-Leon și domnul Sbîrciu Călin.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/28861 din 14.12.2021 privind
derularea în anul 2022 a procesului de bugetare participativă la
nivelul județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Avem aici un amendament al domnului consilier județean Rus MarianVasile, nr.II/29125 din 16.12.2021 prin care a propus: „modificarea de la

100.000 lei la 200.000 lei a valorii maxime estimate pentru un proiect selectat
în urma derulării procesului de bugetare participativă la nivelul județului
Bistrița-Năsăud, în anul 2022”.

Intervenții?
Calo Viorica: - consilier județean Domnule președinte, dacă îmi dați voie?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog.
Calo Viorica: - consilier județean Per ansamblu acest proiect, într-adevăr a fost inițiat de colegul Rus
Marin. Acum, la comisii, în ședința de astăzi, inițiatorul apăreți numai
dumneavoastră. Eu am avut o propunere în comisii și mi s-a răspuns că este
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legal să se facă, deci consider că domnul Rus Marin care a fost inițiatorul
principal poate să fie coinițiator la acest proiect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Întrutotul de acord cu dumneavoastră. Ideea i-a aparținut domnului
consilier județean Rus Marin-Vasile. Dânsul împreună cu colegii mei,
Secretarul general al județului, doamna Crina Borș și directorul economic
Teofil Cioarba au adus acest proiect la final și în fața plenului consiliului
județean. Legea obligă ordonatorul principal de credite să inițieze proiectele
care au treabă cu bugetul sau rectificarea bugetară. Le mulțumesc colegilor
mei că au găsit soluții la propunerea dumneavoastră, să se facă dreptate și
cosemnatar al proiectului inițiat de domnul Rus Marin-Vasile este și
președintele consiliului județean.
Nu am nici un merit în această poveste, dar dacă legea zice să
cosemnez, am semnat cu onoare acest proiect împreună cu domnul consilier
județean Rus Marin-Vasile. Deci, amendamentul dumneavoastră a fost
acceptat, doamna consilier Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Corect, domnule președinte. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Onorat să fiu contemporan cu dumneavoastră! Dacă sunt alte
intervenții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu
amendamentul propus de inițiatorul proiectului, domnul Rus Marin-Vasile.
Supun votului dumneavoastră secret art.3 pct.I, aprobarea
componenței nominale a Comisiei mixte de evaluare și selectare a proiectelor
depuse pentru domeniul „Servicii sociale pentru protecția copilului, a
persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor
persoane aflate în nevoie socialăˮ, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.3 pct.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.3 pct.II, aprobarea
componenței nominale a Comisiei mixte de evaluare și selectare a proiectelor
depuse pentru domeniul „Sănătateˮ, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.3 pct.I I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.3 pct.III, aprobarea
componenței nominale a Comisiei mixte de evaluare și selectare a proiectelor
depuse pentru domeniul „Culturăˮ, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.3 pct.I I I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.3 pct.IV, aprobarea
componenței nominale a Comisiei mixte de evaluare și selectare a proiectelor
depuse pentru domeniul „Sport și tineretˮ, vă rog să votați.
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Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, art.3 pct.I V a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.3 pct.V, aprobarea
componenței nominale a Comisiei mixte de evaluare și selectare a proiectelor
depuse pentru domeniul „Turismˮ, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.3 pct.V a fost adoptat.

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

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre cu am endam ent
a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/28788 din 14.12.2021 privind
aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2021 și estimările
pentru anii 2022-2024 și a cincea rectificare a bugetului de venituri
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud 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. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 17. Diverse
Dacă sunt alte intervenții din partea dumneavoastră?
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Dacă se poate, 2 lucruri simple, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Primul. La LDP avem în sfârșit un director, se pare că competent și un
om care știe să-și facă treaba. Dar, vă rog să-l ajutăm să aibă un cash și el ca
să poată rezolva problemele. Aceste probleme pot fi rezolvate într-o lună,
două, ca în primăvară, domnule președinte, fiind multe lucrări și în anul care
vine, să poată să facă lucrările respective. Deci, trebuie rezolvată problema
de la LDP cât de repede. Doi, un pic sunteți prea calm cu cei care duc la o
execuție bugetară spre 70 și ceva la sută, la final de an. Ar trebui, cred că să
fiți un pic mai ... nu știu cum să zic, cum să vă consiliez. Un pic mai dur,
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poate cu problema aceasta, că avem puțini bani pe investiții și nu se reușește
niciodată 90% măcar. Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc și eu, domnule consilier. Am rugămintea să-i faceți o vizită
domnului director economic, să purtați o discuție punctuală împreună cu
colegii noștri care sunt la LDP, legată de problemele care sunt acolo și dacă
pot, într-un fel sau altul sau noi putem într-un fel sau altul să sprijinim, nu
am nici un fel de opoziție la acest subiect.
Cu al doilea subiect, tocmai m-am făcut și eu de treabă, înainte de
Crăciun, acum nu pot să mă schimb măcar până după sărbători. Deci, nu vă
pot răspunde afirmativ, rămân de treabă până după sărbători și pe urmă mai
vedem ce facem.
Calo Viorica: - consilier județean Dar mie mi-a plăcut când ați spus că v-ați emoționat. Nu-mi vine să
cred că dumneavoastră, persoana dumneavoastră, ca și șef la consiliul
județean, v-ați emoționat. Dar, cel puțin textul, mi-a plăcut.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâna. Apreciez că m-ați apreciat.
Nu vă spun rămas bun, nici sărbători fericite pentru că sunt niște
informații de la instituția prefectului că Guvernul României s-ar putea să mai
facă o rectificare bugetară în cursul acestei săptămâni. Dacă și consiliul
județean va primi anumite sume, în urma cererilor depuse la guvern, va
trebui să mai facem o ședință extraordinară în cursul săptămânii viitoare. O
să ne străduim să o facem cât putem de repede, pentru a nu vă încurca
programul de Sfântul Crăciun.
Vă doresc o după-masă plăcută și să ne revedem cu bine!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1429)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
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