ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.IA/8182 din 14.04.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 26 martie 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 26 martie 2021 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1200. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.57 din 24.03.2021, a fost convocat de îndată Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud în şedinţă extraordinară la data de 26 martie 2021, orele 1200.
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 29 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Bertel Dorel, 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, domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai MihaelSimion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea AngeloAurelian, 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 RomulusVirgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Ulecan
Maria și domnul Zăgrean Ioan.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Décsei Atilla-Lehel, ca
urmare a demisiei din calitatea de consilier județean.

*
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 TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, domnul
Dragotă Ciprian Nicușor - consilier principal, domnul Spân George-Marian consilier principal, doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent,
doamna Neagoș Nicoleta - consilier juridic debutant și doamna Neamțiu
Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
*
(Ora 1200)
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră efectuăm
prezența nominală.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 29 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței noastre de îndată.
Cu permisiunea dumneavoastră, vă prezint proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/6403 din 24.03.2021 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 a
fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii
2022-2024
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

2. Proiect de hotărâre nr.VIII/6338 din 23.03.2021 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021, către
unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul
pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/6468 din 24.03.2021 privind
aprobarea încheierii, între Județul Bistrița-Năsăud și Asociația
CREST, a Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală în
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domeniul calității și siguranței serviciilor medicale la nivelul
Județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt propuneri legate de ordinea de zi din partea dumneavoastră,
stimați colegi? Dacă nu, deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și un consilier județean care nu a
votat, ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat domnul consilier județean Moldovan Florin-Cristian).
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/6403 din 24.03.2021 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 a
fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii
2022-2024
Avizele comisiilor... Comisia economică, domnule președinte, avizul?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Bună ziua, domnule președinte. În cadrul Comisiei economice s-a propus
un amendament, o să îi dau citire, avizul a fost nefavorabil, iar
amendamentul a trecut cu 4 voturi „pentru”. O să dau citire amendamentului.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule președinte, un moment, ..... la mine spune aici, aviz favorabil
pentru proiectul de hotărâre cu următorul amendament, deci l-ați schimbat
acuma?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Cu următorul amendament, da, e în regulă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule președinte, scrie aviz favorabil cu următorul amendament.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Așa este, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci așa, varianta ultimă.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Da, varianta ultimă, aveți dreptate.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă ascult amendamentul, domnule președinte.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Amendamentul sună cam așa, domnule președinte: propunere pentru
UAT-urile pentru care a fost propusă o sumă de sub 100.000 lei, aceasta să
fie suplimentată cu suma de 100.000 lei, iar pentru UAT-urile pentru care a
fost propusă o sumă de sub 200.000 lei, aceasta să fie suplimentată cu suma
de 50.000 lei, sumele urmând a fi repartizate de la UAT-urile care au primit
peste 500.000 lei.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule președinte.
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil cu precizarea că
avizul este favorabil cu amendamentul comisiei economice.
Domnule președinte Cârlig.... Deci este corect ce scrie aici, aviz favorabil
cu amendamentul Comisiei economice?
Cristian-Costel Cârlig: - consilier județean Da, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine, mulțumesc, stimați colegi.
Deci, avem două variante: varianta proiectului de hotărâre inițial propus
de către executiv și amendamentul Comisiei economice. Conform procedurii,
supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în varianta inițială. Dacă
el nu va întruni numărul de voturi necesar, vom supune proiectul de hotărâre
cu amendamentul comisiei economice. Deschidem procedura de vot, vă rog
să votați.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Un vot „împotrivă”, vă rog să consemnați.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog să insistați să votați, stimați colegi.
Cu 18 voturi „pentru” și 12 voturi „îm potrivă” , proiectul de
hotărâre a fost adoptat în varianta inițială propusă de executiv. Vă
mulțumesc!

(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: Calo Viorica, Cârlig
Cristian Costel, Coman Samuel-Leon, Dedean Bortăș Ioan, Ganea Octavian
Mihai, Marica Marius Macedon, Moldovan Florin-Cristian, Rus Dorin-Octavian,
Sbîrciu Călin, Scuturici Gheorghe și Zăgrean Ioan.)
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/6338 din 23.03.2021 privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021, către
unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul
pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Daca nu sunt, deschidem procedura
de vot. Vă rog să votați. Mai insistați, stimați colegi cu votul.

Cu 27 de voturi „pentru”, „1 abținere” și 2 consilieri județeni
care nu au votat , proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc!
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Rus Marin Vasile. Nu au
votat doamna consilier județean Calo Viorica și domnul consilier județean
Marica Marius Macedon.)
*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/6468 din 24.03.2021 privind
aprobarea încheierii, între Județul Bistrița-Năsăud și Asociația
CREST, a Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală în
domeniul calității și siguranței serviciilor medicale la nivelul
Județului Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz nefavorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi? Nu sunt intervenții, deschidem
procedura de vot. Vă rog să votați. Domnule Cârlig, până votează colegii
noștri ne spuneți de ce sunteți împotriva unui proiect de atragere a
fondurilor europene?
Cristian-Costel Cârlig: - consilier județean Da, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule președinte Cârlig, ați dat aviz nefavorabil la un proiect care nu
are niciun cost din bugetul propriu de atragere a fondurilor europene. Dacă
vreți să ne explicați și nouă avizul nefavorabil al comisiei.
Cristian-Costel Cârlig: - consilier județean Domnule președinte, au fost mai multe discuții legate de acest proiect de
hotărâre. Concluzia care s-a tras în urma discuțiilor a fost aceea că de fapt
această Asociație CREST dorește cumva să aibă acest parteneriat în
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portofoliu pentru atragerea pentru sine de fonduri europene, nu știu cum
acelea vor fi repartizate și ce se va întâmpla cu ele.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles. Deci, eu vreau să vă precizez doar următorul lucru, domnule
președinte, nu știu discuțiile din comisie..... în condițiile în care Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud nu are niciun fel de cost, deci cost zero și cineva
care are proiectul și vrea să intre în parteneriat cu noi să finanțeze cursuri
de pregătire a personalului din spital, din rândul consilierilor județeni și din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud,
adică fără costuri, pro bono sau cu zero, dumneavoastră ați înțeles că
trebuie să fiți împotrivă. Sigur, este alegerea dumneavoastră, dar eu tot nu
am înțeles explicația. Eu oricum vă mulțumesc frumos și vă doresc o dupămasă plăcută. Pardon, nu am anunțat rezultatul votului.

Cu 22 de voturi „pentru”, „6 abțineri” și 2 consilieri județeni care
nu au votat , proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc frumos și
chiar e păcat că....

(S-au abținut de la vot: doamna consilier județean Calo Viorica, domnul
consilier județean Cârlig Cristian Costel, domnul consilier județean Marica
Marius Macedon, domnul consilier județean Rus Marin Vasile, domnul
consilier județean Scuturici Gheorghe și domnul consilier județean Zăgrean
Ioan. Nu au votat: doamna consilier județean Cîrcu Mirela Maria și domnul
consilier județean Moldovan Florin Cristian.)
Gheorghe Scuturici: - consilier județean –
Domnule președinte, Scuturici sunt, vă rog.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Scuturici, ședința s-a încheiat.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean La primul punct nu ne-ați dat cuvântul, ne-ați întrebat doar de avize.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte V-am dat cuvântul, domnule Scuturici. Este ședință extraordinară, fără
declarații la final, pregătiți-vă pentru ședința următoare.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Fără declarații la final, domnule președinte, dar trebuia să ne dați
posibilitatea de a spune ceva la primul punct.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am întrebat, domnule președinte. Pentru dumneavoastră fac o excepție
de la reguli și de la regulament și vă ascultăm chiar dacă...
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Nu, credeți-mă, domnule președinte și aveți înregistrarea. M-ați întrebat
doar de avizul comisiei atât.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Ați uitat, domnule președinte.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Acuma se mai întâmplă să greșesc și eu.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Dar nu e nicio problemă, domnule președinte, doar v-am reamintit că nu
ne-ați dat cuvântul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule Scuturici, îl aveți.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Vă mulțumesc, domnule președinte. În cadrul comisiei economice chiar
am făcut un amendament zic eu, de bun simț, în care puteați să mai salvați
ceva din această echilibrare politică, că numai bugetară nu este, domnule
președinte. Acuma, ca de multe alte dăți, aveați șansa, domnule președinte
de a demonstra locuitorilor acestui județ că, pentru dumneavoastră, vă sunt
egali și cei conduși de către primarii PSD și cei conduși de primarii PNL.
Bineînțeles, spre dezamăgirea mea și a altor colegi, cetățeni, nu s-a
întâmplat acest lucru. Aș vrea să vă mai reamintesc, domnule președinte, că
de multe ori l-ați mai menționat pe domnul Liviu Rusu, vreau să vă spun că
la aceste împărțiri bugetare, diferența dintre dumneavoastră și dânsul a fost
doar de apartenență politică, în rest nu a fost nicio diferență. Vă mulțumesc,
domnule președinte. Atât voiam să vă spun la primul punct.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles, domnule Scuturici. Eu aș fi preferat să nu mă provocați, dar
dacă tot ați făcut-o, mă obligați să vă dau și răspuns.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Chiar vă rog.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă citiți titlul proiectului de hotărâre, el se numește proiect de
echilibrare. Cred că, chiar dacă dumneavostră sunteți din Telciu, un loc
foarte drag sufletului meu, știți unde este comuna Micești, nu?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Da, domnule președinte, și știu că Telciul vă este foarte drag. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Știți câți locuitori are comuna Micești, domnule Scuturici?
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Două mii și ceva, da....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu, numai o mie și ceva.... Știți câți bani a primit la finalul anului trecut
comuna Micești? Șaptesprezece miliarde.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Optsute cinci zeci de mii de lei, dacă vreți să știți mai bine.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Șaptesprezece miliarde a primit comuna Micești, domnule președinte
Scuturici și comuna Maieru, care are numai copii la școală peste două mii, a
primit, stați ca să ne uităm la Maieru ca să nu dezinformăm populația, a
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primit 590.000 lei. Eu am luat act de declarația dumneavoastră politică, de
fiecare dată m-am străduit să găsesc soluții de echilibrare, ce-i drept cred că
ne mai trebuie vreo 4 ani ca să putem să echilibrăm lucrurile pe care le-au
făcut Guvernul PNL, domnule Scuturici în anul 2020. Vă mulțumesc, o dupămasă plăcută.
Gheorghe Scuturici: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu mai avem declarații politice. O după-masă plăcută vă doresc.
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1220)
*
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 28.04.2021

Verificat: Director executiv, Elena Butta
Întocmit: Consilier juridic debutant, Nicoleta Neagoș
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