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încheiat astăzi, 09 februarie 2022, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
din data de 09 februarie 2022 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.14 din 04.02.2022 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 09 februarie 2022, 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
prezenți 29 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
și doamna Ulecan Maria. Mandatul de consilier județean al domnului Zăgrean
Ioan a încetat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.9/2022.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului și domnul Grigore-Florin Moldovan - Administrator public.
*
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

Bugnar Daniela-Florin - șef serviciu, doamna Hasnăș Veronica - șef serviciu,
doamna Botiș Rodica - inspector de specialitate, domnul Borgovan Paul-Ioan
- șef serviciu, doamna Stan Gabriela-Cristina - consilier superior, 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.
Au fost invitați la ședință și sunt prezenți în sală: domnul Lazany Gabriel
- manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița și domnul Col. dr.ing.
Constantin Florea - Inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud. Au fost invitați la ședință și sunt
prezenți on-line domnul Pintea Ioan - managerul Bibliotecii Județeane
„George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, domnul Gavrilaș Alexandru-George managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, domnul Pugna Alexandru managerul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, doamna Rus
Delia-Claudia - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și domnul Cosma Vasile-Eugen - director al
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
*
00
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc pentru prezență.
Cu permisiunea dumneavoastră trecem la prezența nominală.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni sunt prezenți 29, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru desfășurarea lucrărilor ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/2785 din 04.02.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului BistrițaNăsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

2. Proiect de hotărâre nr.VIII/2806 din 04.02.2022 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 pentru Programul
sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă"
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/2847 din 04.02.2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale
Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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4. Proiect de hotărâre nr.VIII/2851 din 04.02.2022 privind
modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.54/2018 privind stabilirea salariilor de bază
aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistriţa-Năsăud
Inițiator: Emil Radu Moldovan - Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.X/2731 din 03.02.2022 privind
aprobarea proiectului „Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud”
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

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

6. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.27/14.01.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/1191 din
17.01.2022 formulată de Societatea TRANSMIXT S.A. împotriva
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2021 privind
aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, în
județul Bistrița-Năsăud, și a documentației de atribuire a
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la proiectul ordinii de
zi? Nu sunt. 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. Proiect de hotărâre nr.VIII/2785 din 04.02.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului BistrițaNăsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - 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 Calo.
Calo Viorica: - consilier județean -

3

Deci, ieri am avut într-adevăr, și mă repet, și mai spun încă odată că
am avut o dezbatere foarte interesantă care a ținut aproape 3 ore pe buget și
mi-a plăcut foarte mult. Am citit foarte, foarte atentă bugetul acesta.
Nu puteam să dau 2 voturi sau 3 voturi, un singur vot pot să-mi exprim.
Am votat pentru buget, cu toată convingerea, pentru că știu că trebuie să se
facă multe pentru județul acesta, dar am anumite obiecții de făcut, ca să
țineți dumneavoastră cont de ele pentru că sunteți președintele consiliului
județean.
Deci, Gloria, la ora aceasta primește foarte mulți bani din partea
noastră, noi aprobăm foarte mulți bani pentru Gloria. La ora aceasta Gloria
este pe locul 10, în clasament. Ceea ce, eu sincer, la cum au pornit și la câtă
încredere am avut în echipă, nu aș fi crezut niciodată că o să ajungem pe
locul 10. Rugămintea mea este și cred că toată lumea este în asentimentul
meu, măcar Gloria în anul 2022, la toți banii pe care îi încasează, să ajungă în
top, măcar pe locul 5. Eu când m-am mutat acum 30-40 de ani în Bistrița, am
fost foarte mândră și mă mândream cu orașul Bistrița pentru că era fotbalul,
în vogă, mare de tot, ceea ce fotbalul nu o să mai ajungă niciodată, cred, în
Bistrița la clasamentul care a fost atunci. Mă mândream, că uite, Bistrița este
cunoscută datorită fotbalului. Mi-aș dori foarte mult ca Bistrița să fie
cunoscută și să mă mândresc cu echipa mea, cu echipa noastră, „GLORIA
2018”! Și rugămintea mea este, eu cel puțin, eu ca și consilier județean, dacă
nu mai fac performanță și nu ajung măcar pe 5 în 2022, eu nu am să mai
votez niciodată alocări de sume pentru „GLORIA 2018”.
A doua problemă, fac parte din ATOP. Deci și acolo sunt lucruri de
dezbătut. Mie nu-mi place să merg undeva, unde numai să mă văd sau să mă
aud, sau să discutăm. Aceste lucruri pot să le aflu altfel. Nu am văzut nici o
sumă, domnule președinte, alocată pentru niște proiecte pe care noi, cei din
ATOP, inițiate bineînțeles de niște instituții și noi să le aprobăm. Să avem
sume alocate pentru niște proiecte pe ATOP.
Punctul 3, fiecare instituție, foarte atent m-am uitat și am văzut la
Centru Județean de Cultură, o sumă foarte mare, la care scrie așa: sume
alocate 260 de mii lei, sume pentru activități nenominalizate. Păi, când sunt
atâtea amar de instituții și atâtea amar de ... este nevoie să dirijezi niște
bani! Acest centru care este în deficit bugetar nu este în excedent în anul
2021, își permite să blocheze, să blocheze 260 de mii de lei pentru activități
nenominalizate? Nu știu dacă este foarte corect să ții acești bani blocați. Mie
mi s-a dat un răspuns ieri, cum că ... dacă vor interveni niște acțiuni. Ok,
acțiunile și activitățile sunt foarte frumoase, cu toate că sunt câte unele care
alocă niște sume foarte mari. Bun. Sunt foarte interesante, foarte frumoase!
Dar, ca să blochezi 260 de mii pentru că nu știi ce vei face, în 2022 mă
gândesc că această sumă poate ar trebui pusă în fondul de rezervă sau pusă
undeva unde chiar este nevoie de ei acum. Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Alte intervenții?
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Coman Samuel-Leon: - consilier județean Am și eu câteva...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Domnule președinte, stimați colegi!
Bugetul pe care astăzi îl votăm, are lucruri pozitive și lucruri negative. O
să spun despre unul pozitiv. Am văzut foarte bine fundamentat bugetul
bibliotecii. Mi-a plăcut foarte mult, 146 de proiecte, multe consistente, bine
făcute și bine aranjate și îl felicit pe domnul director pentru aceasta. Sunt
însă dezamăgit de sumele foarte mari pentru proiecte la centrul județean de
cultură. Deci, ne spun cetățenii că se toacă o grămadă de bani pe
evenimente care nu au, o parte bună din ele nu au nu știu câtă importanță.
Eu am exemplul pozitiv de acum 2-3 ani când la Năsăud domnul
Romocea împreună cu domnul Rus Silviu, cu un buget de 10-15 ori mai mic,
aduceau cele mai bune trupe din țară, cele mai bune trupe de teatru și de
muzică. Sala casei de cultură din Năsăud era plină, stimați colegi! Poate unii
dintre dumneavoastră știți, 150-200 de oameni în casa de cultură din Năsăud.
Deci, se poate! Deci, după părerea mea cel mai bun manager de cultură din
județul Bistrița-Năsăud, chiar dacă se supără unii și alții, este tânărul acesta
care nu mai este așa de tânăr, da, Rus Silviu. Să învățăm ceva de la el. Eu nu
mă pricep. Dar, am văzut că se poate să manageriezi foarte bine pe zona de
cultură, cu un om care are viziune. Mă iertați, dar e prea multă muzică
populară într-un județ în care este și altceva.
Acum, nici nu vreau să-l critic foarte tare pe domnul Pugna, pentru că
mi-e drag ca și om, da. Dar, are câteva minusuri bune proiectul pe care l-a
prezentat.
Ultimul lucru, numai o jumătate de minut, domnule președinte.
Nu am văzut în proiectul de buget nimic legat de firme, parc industrial.
Sunt o grămadă de consilii județene prin țară, mai ales în Transilvania, da!
Sunt bani precizați, pentru tot felul de asocieri cu anumite comune. Comuna
dă un spațiu de 5 ha - 10 ha, nu mari și militează pentru aducerea de firme în
județ, ceea ce este foarte important. Noi, avem în județ salariile printre cele
mai mici din țară și este păcat că se fac alte eforturi. Trebuie să apreciem că
se fac eforturi pentru asfaltare, pentru multe lucruri pozitive, se fac... Dar,
încă rămânem la capitolul salarii pe ultimele locuri din țară, dragilor! Și
suntem și noi responsabili, noi care astăzi ascultăm și care vorbim. Suntem
responsabili de salariile cele mai mici din țară, să știți. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, alte intervenții dacă sunt?
Nu mai sunt alte intervenții. Cu permisiunea dumneavoastră o să dau
răspunsuri la problemele ridicate de colegii noștri.
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Întru totul de acord cu poziția doamnei consilier Calo, locul ocupat de
echipa de senioare a clubului în Liga de Handbal a Florilor, este unul mai mult
decât rușinos, față de eforturile pe care cetățenii județului Bistrița-Năsăud și
consiliul le face. Partea de bucurie, doamna Calo, este că sunt aproximativ
400 de fetițe, în 16 echipe din județ și nu numai, care fac sport. În urma
relaxărilor condițiilor din pandemie, de anul acesta avem trei echipe în
campionatele de juniori. De anul viitor, vom avea la toate categoriile de
grupe, junioare. Rezultatele primei echipe lasă foarte mult de dorit. Cred că și
conducerea clubului a fost undeva în același asentiment cu dumneavoastră și
a suspendat orice plată. Deși, am văzut foarte multe comentarii făcute de
iubitori ai sportului sau nu, că este un abuz. Nu este nici un fel de abuz. Alții,
că eu am făcut lucrul acesta. Nu am nici un rol și nici un merit, dar, eu cred
că e un gest pentru o perioadă limitată de timp pentru că clubul GLORIA e o
instituție publică a județului Bistrița-Năsăud și care va respecta cu punct și cu
virgulă, toate legile și regulamentele. Dar, jucătoarele care apără culorile
GLORIEI trebuie să aibă și responsabilități, nu numai drepturi.
Aici, toate condițiile sunt unele de cea mai înaltă performanță, am fost
împreună astăzi la sală, doamna Calo. Ați văzut, din vară vor avea cel mai
modern și complet, Complex Sportiv care există în România. Și eu sunt de
acord cu dumneavoastră, că performanța trebuie să fie la un alt nivel. Cei
responsabili, care au calitate și colegii noștri consilieri județeni, care sunt în
consiliul de administrație, cu președintele consiliului de administrație, cu
conducerea executivă a Gloriei, trebuie să ia toate măsurile care se impun ca
performanța să fie ... și respectul pentru spectatori și pentru iubitorii
handbalului, trebuie să fie cel puțin la nivelul la care noi oferim respect
acestor fete care fac sport de performanță. Deci, eu sunt întru totul de acord
cu dumneavoastră și colegii noștri de la club sunt online cu noi, cred că au
luat act de supărările justificate ale iubitorilor de sport, în special a iubitorilor
de handbal și au misiunea să găsească, să facă analizele necesare și să
găsească soluții, ca această echipă să redevină mândria acestui oraș. Ceea ce
a fost în urmă cu 2-3 ani, când cu un buget mai mic, luam medalii de bronz,
jucam Cupe Europene. Întru totul de acord cu dumneavoastră.
Vestea bună, doamna Calo, este că pentru următorul an competițional,
obiectivul echipei de fotbal este promovarea în liga a doua. V-am arătat
astăzi, începe construcția bazei sportive de tip 1, care va fi gata în vară. Vom
avea toate facilitățile necesare pentru a face fotbal de performanță, le avem
și acum. Conducerea administrativă a secției de fotbal a luat decizia de a
înceta contractul pe cale amiabilă cu fostul antrenor. Avem un nou antrenor
care a venit de la Liga I, domnul Adrian Falub, care are în contract obiective
de promovare pentru sezonul competițional următor în Liga a II-a și sper ca
printr-un asemenea obiectiv, să sărbătorim centenarul Clubului Gloria, care
este în acest an.
Legat de ATOP sunt informat de colegii mei, că sunt finanțate toate
campaniile de informare a cetățenilor. Nu știu, ce alte tipuri de proiecte? La
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mine nu a ajuns nimeni cu nimic, doamna Calo. Ce alte tipuri de proiecte sunt
la ATOP? Dar, eu am împreună cu colegii din aparat disponibilitate să stăm de
vorbă pe orice tipuri de proiecte. În anii trecuți instituțiile militarizate din
subordine, ne-au solicitat să le cumpărăm mijloace de transport, autoturisme,
lucru care nu este legal și nu puteam bugeta un astfel de lucru.
Legat de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, am primit
informații că sunt ... unele dintre evenimentele nenominalizate pentru că nu
s-a discutat și nu s-a făcut programul, sunt aniversările pentru centenarul
Clubului Gloria și evenimentele care vor fi organizate pentru aniversarea a 30
de ani de activitate a consiliului județean în perioada post-decembristă. Sunt
niște sume care sunt prinse acolo. Nu pot fi puse doamna Calo, în fondul de
rezervă, pentru că nu putem face rectificări până în luna iulie și atunci vom
ajunge în fața consiliului județean cu aprobarea evenimentelor, când ele vor
fi stabilite. În momentul de față, se lucrează la un program amplu, atât
pentru a sărbători centenarul Clubului Gloria, cât și pentru manifestările
organizate pentru aniversarea celor 30 de ani de activitate a consiliului
județean în perioada post-decembristă.
Legat de intervenția domnului consilier Coman, eu o să-l rog pe domnul
Alexandru Pugna, să poarte o discuție cu domnul consilier, să explice tot ceea
ce are de explicat, legat de program. Eu m-aș abține să nominalizez că un
manager e bun sau altul nu este bun. Nu am nici un fel de contra argument,
e adevărat. Directorul casei de cultură din Năsăud împreună cu domnul
Romocea, i-a scăpat domnului Coman să spună că și cu consiliul județean!
Pentru că, foarte multe dintre evenimente au fost făcute în parteneriat și cu
consiliul județean. Dar, într-adevăr a fost o activitate a centrului cultural
orășenesc, sau a casei de cultură a orașului Năsăud, foarte amplă și foarte
bine mediatizată. Colegii noștri de la instituțiile de cultură, eu cred că sunt
manageri foarte buni toți, dar nu-și promovează evenimentele. Lucru la care
sunt deficitari, marea majoritate a conducătorilor de instituții. Ar trebui,
colegii noștri care fac parte din echipele de evaluare ale managementului
instituțiilor de cultură, să se aplece mai tare la analiza activității de
promovare, a activităților acestor instituții.
Legat de partea de folclor, domnule consilier Coman, centrele județene
pentru cultură, cercetare și promovare a patrimoniului, pentru aceasta au
scopul principal, pentru zona aceasta de tradiții și de folclor. Centrul cultural
municipal după părerea mea, ca simplu cetățean, ar trebui, ar trebui să nu
facă încă o tură de folclor și cred că ar trebui să se orienteze către activități
urbane. Din păcate, în momentul de față, la nivelul județului Bistrița-Năsăud,
avem două ansambluri profesioniste, care aleargă unul după altul, cu
ghilimelele de rigoare. Cred că partea de cultură urbană, domnule Coman,
revine mai mult Centrului Cultural Bistrița. Am văzut că primăria a început
deja să finanțeze parte de teatru. Dar, ar fi ideal să vedem acolo că e mai
multă muzică cultă, muzică ușoară, muzică rock. Pot cere sprijin pentru trupe,
pentru toți cei care sunt.
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Prin definiție, în lege, avem această obligativitate. Este și un serviciu
special în Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud pentru cercetare,
conservare și promovare a tradițiilor. Cumva, e cam activitatea de bază a
centrelor județene pentru cultură.
Problema parcurilor industriale este un lucru de care mi-ați spus și mie
astăzi la vizita de la Complexul Sportiv Polivalent din Unirea. O să îi cer
domnului administrator public care are legătura directă cu colegii noștri de la
ADR NV. Cred că propunerea este una bună, să identificăm un parteneriat cu
o primărie, în zona de acces și de utilități pentru ca să putem să avem toate
facilitățile, să creem suplimentar și un alt parc industrial pentru a oferi
facilități agenților economici.
În problema salarizării sunt un pic într-o contradicție cu dumneavoastră,
pentru că, rolul nostru este unul mic, nesemnificativ sau să spun aproape
inexistent. Consiliul județean nu reglementează. Primăria sau primăriile sunt
cele care pot conform legii, oferi facilități investitorilor. De la scutire de taxe și
impozite, de la a oferi alte facilități pentru investitori. Noi nu avem astfel de
pârghii, conform legii. Dar, investițiile, asocierea pentru crearea unui parc
industrial e un lucru la care putem să ne gândim foarte serios și să-l punem
în practică.
Din păcate pentru noi, nefiind un centru universitar dezvoltat ca
celelalte, pentru că pe lângă acestea s-au dezvoltat adevărate hub-uri mai
ales în zona de IT. Nivelul de salarizare este unul într-adevăr foarte jos. Dacă
vă uitați la istoric, este de foarte mult timp și nu cred că va fi depășit foarte
repede. Pentru că la noi este zonă industrială cea mai mare, din păcate
pentru noi, avem companii care plătesc cu minimul pe economie, mii de
oameni. Lucrurile acestea contează enorm, în acea medie de salarizare. Și eu
mi-aș dori să ajungem măcar la media pe țară, pentru că suntem binișor sub
media pe țară cu salariul mediu pe economie în județul Bistrița-Năsăud.
Dar, sunt niște realități de care trebuie să ținem cont. Din păcate nu
prea avem pârghii. Cred că parlamentarii județului Bistrița-Năsăud ar trebui
să facă un front comun și să gândească pentru astfel de zone, modificări de
legislație care să poată să ofere facilități unor companii sau unor centre de
cercetare, cu un nivel de salarizare ridicat, care ar putea să ne ajute la
creșterea acestei medii de salarizare.
Vă mulțumesc mult pentru intervenții și vă felicit pentru dezbaterea de
ieri, care chiar a fost una record și vă rog să votați.
Calo Viorica: - consilier județean Domnule președinte?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, doamna Calo.
Calo Viorica: - consilier județean 8

Dacă se poate pentru săptămâna viitoare, în agenda dumneavoastră să
țineți cont și de noi, de cei de la ATOP, și să ne convocați pe câțiva ca să
discutăm subiectul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă aștept cu mare drag, doamna Calo. Cu doamna director de cabinet
Nemeș...
Calo Viorica: - consilier județean Treceți-vă în agendă, săptămâna viitoare și să ne primiți să discutăm
subiectul. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte O să se ocupe colegii mei să vă anunțe.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.

Vă mulțumesc.
(S-au abținut de la vor următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai și domnul Moldovan Florin-Cristian.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/2806 din 04.02.2022 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 pentru Programul
sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă"
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.

Vă mulțumesc.
(S-au abținut de la vor următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica
și domnul Moldovan Florin-Cristian.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/2847 din 04.02.2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale
Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
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Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 26 de voturi „pentru” și 4 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.

Vă mulțumesc.
(S-au abținut de la vor următorii consilieri județeni: domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan FlorinCristian și domnul Rus Marin-Vasile.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/2851 din 04.02.2022 privind
modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.54/2018 privind stabilirea salariilor de bază
aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 25 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.

Vă mulțumesc.
(S-au abținut de la vor următorii consilieri județeni: domnul Coman
Samuel-Leon, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Marica MariusMacedon, domnul Moldovan Florin-Cristian și domnul Rus Marin-Vasile.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.X/2731 din 03.02.2022 privind
aprobarea proiectului „Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud”
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

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

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.27/14.01.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/1191 din
17.01.2022 formulată de Societatea TRANSMIXT S.A. împotriva
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2021 privind
aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, în
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județul Bistrița-Năsăud, și a documentației de atribuire a
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de răspuns la plângerea prealabilă a fost aprobat.

Vă mulțumesc.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Moldovan FlorinCristian și domnul Pintea Vasile-Lucian.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă doresc o după-masă și o săptămână plăcută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1428)
*
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 24.02.2022

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