ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IIA/26546 din 18.11.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 16 noiembrie 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 16 noiembrie 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.297 din 12.11.2021 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 16 noiembrie 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 28 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Doru, 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 AugustinFlorinel, 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 Pintea VasileLucian, domnul Pop George, domnul Puica Vasile, domnul Rus DorinOctavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul
Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Ulecan Maria și domnul
Zăgrean Ioan.
Lipsesc de la ședință doamna consilier județean Calo Viorica și domnul
consilier județean Moldovan Florin-Cristian.
*
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, domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu,
doamna Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic principal, doamna Palade IonelaCrina - consilier superior, domnul Dragotă Ciprian-Nicușor - consilier principal
și doamna Ivan Anamaria-Mihaela - consilier cabinet președinte.
La ședință participă, în calitate de invitat domnul Gavrilaș GeorgeAlexandru - managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
*
00
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Multumesc pentru prezență. Cu permisiunea
dumneavoastră începem prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

.....
Doamna Calo Viorica?
Zăgrean Ioan: - consilier județean Domnule președinte, doamna Calo m-a rugat să vorbesc personal cu
dumneavoastră, să o scuzați, are o problemă urgentă, nu poate să participe.
Toate voturile le dă „pentru”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Zăgrean, doamna secretar general Crina Borș, dă din cap că
nu se poate așa ceva.
Zăgrean Ioan: - consilier județean Eu v-am transmis exact ce mi-a spus dânsa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Știu, dar și eu vă transmit ce spune reprezentantul care vizează de
legalitate o ședință de consiliu. Singura variantă este că doamna Calo va fi
absent motivat.
Zăgrean Ioan: - consilier județean În regulă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine. Mulțumesc.
.......
Doamna Ulecan Maria.
Ulecan Maria: - consilier județean Bună ziua. Prezentă. Domnule președinte cu toată strădania colegilor
din consiliul județean, astăzi nu o să reușesc să votez pe platformă, sunt
prezentă și o să votez fiecare proiect în parte, verbal.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ați putea să ne spuneți verbal acum, pentru a nu mai intra la fiecare
proiect?
Ulecan Maria: - consilier județean Sunt de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine. Mulțumesc doamna Ulecan.
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....
Înțeleg că doamnei consilier județean Ulecan Maria, nu îi funcționează
conexiunea, și votează „pentru” la toate cele 4 proiecte de pe ordinea de zi.
Vă rog să consemnați, este prezentă, dar, nu poate vota pe platformă.
În urma prezenței, din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți
28 de consilieri județeni plus președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile
legale pentru buna desfășurare a ședinței extraordinare de consiliu județean.
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/25948 din 11.11.2021 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului-teren, situat în localitatea
Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud

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

2. Proiect de răspuns la notificarea prealabilă nr.II/23530 din
18.10.2021 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
3. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.II/23751 din
20.10.2021 formulată de SC TABITA TOUR SRL, SC MILUȚU SRL, SC
BILETE DE VACANȚĂ SRL și SC VANIROTRANS SRL 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
4. Proiect de hotărâre nr.X/26163 din 15.11.2021 privind
aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aferente drumului județean
DJ 172D, situate în Comuna Bistrița Bârgăului și Comuna Tiha
Bârgăului, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

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

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții la ordinea de zi, stimați colegi. Nu sunt. Vă rog să
votați.
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Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Mulțumesc.

(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Ganea Octavian-Mihai
și domnul Zăgrean Ioan.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/25948 din 11.11.2021 privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului-teren, situat în localitatea
Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud
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, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiecul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de răspuns la notificarea prealabilă nr.II/23530 din
18.10.2021 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
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de răspuns a fost aprobat.

Mulțumesc.

(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Ganea Octavian-Mihai
și domnul Pintea Vasile-Lucian.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.II/23751 din
20.10.2021 formulată de SC TABITA TOUR SRL, SC MILUȚU SRL, SC
BILETE DE VACANȚĂ SRL și SC VANIROTRANS SRL 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
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Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de răspuns a fost aprobat.
Vă mulțumesc.

(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Ganea Octavian-Mihai
și domnul Pintea Vasile-Lucian.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 4. Proiect de hotărâre nr.X/26163 din 15.11.2021 privind
aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aferente drumului județean
DJ 172D, situate în Comuna Bistrița Bârgăului și Comuna Tiha
Bârgăului, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos.

(Nu a votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă doresc o după-masă plăcută și o săptămână plină de succes! Sărutmâinile. La revedere!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1410)
*
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 25.11.2021
Verificat: Șef serviciu, Borgovan Paul-Ioan _______
Întocmit: Consilier superior, Palade Ionela-Crina ______
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