ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/24666 din 19.11.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 06 noiembrie 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 06 noiembrie 2020 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.284 din 30.10.2020, modificată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.293 din 02.11.2020, a fost convocat Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 06 noiembrie
2020, orele 1430. 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 Bertel Dorel,
doamna Calo Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Cîrcu MirelaMaria, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Décsei Atilla-Lehel, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu AugustinFlorinel, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Forai Mihael-Simion, domnul
Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Ivan BogdanGruia, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian, domnul Lăcătuș Emil,
domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul
Marica Marius-Macedon, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George,
domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Tabără
Camelia, doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Moldovan FlorinCristian.
*
Participă la ședință domnul Moldovan Grigore-Florin - Administrator
public și doamna Butta Elena - Director executiv care ține locul doamnei 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 Sabău Oana-Diana - consilier juridic
asistent, doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, domnul Spân
George-Marian - consilier asistent, doamna Ivan Mihaela - consilier cabinet
președinte și domnul Bradea Grigore-Ion - consilier cabinet președinte.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Cu permisiunea
dumneavoastră începem prezența.
32

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 29 plus
președintele consiliului județean, fiind astfel îndeplinite prevederile legale
pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă supun atenției
proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/22714 din 30.10.2020 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

2. Proiect de hotărâre nr.VIII/22687 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliul de administrație al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud

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

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/22690 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “George Coșbuc”
Bistrița-Năsăud

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

4.Proiect de hotărâre nr.VIII/22694 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de
stat din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5.Proiect de hotărâre nr.VIII/22696 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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6.Proiect de hotărâre nr.VIII/22698 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Bistrița

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

7.Proiect de hotărâre nr.VIII/22700 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliul de administrație al Clubului Sportiv “GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud

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

8.Proiect de hotărâre nr.VIII/22702 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A.
Bistrița
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9.Proiect de hotărâre nr.VIII/22705 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul BistrițaNăsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10.Proiect de hotărâre nr.VIII/22707 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Comisia de analiză a cererilor pentru închirierea locuințelor tinerilor
specialiști din sănătate

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

11.Proiect de hotărâre nr.VIII/22709 din 30.10.2020 pentru
modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea
comisiei pentru achiziția de imobile de către județul BistrițaNăsăud, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12.Proiect de hotărâre nr.VIII/22712 din 30.10.2020 pentru
modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.83/2017 privind aprobarea Planului Județean de Acțiune pentru
perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Județene
Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13.Proiect de hotărâre nr.VIII/22670 din 30.10.2020 privind
numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi
recompenselor financiare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14.Proiect de hotărâre nr.VIII/22684 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate
Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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15.Proiect de hotărâre nr.VIII/23057 din 03.11.2020 privind a
noua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16.Proiect de hotărâre nr.VIII/23062 din 03.11.2020 privind
aprobarea programelor care vor beneficia de finanțare din bugetul
județului Bistrița-Năsăud în anul 2020 pentru Programul sportiv de
utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la proiectul ordinii de
zi? Stimați colegi, vă rog? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră
ordinea de zi suplimentată cu două proiecte de hotărâri. Vă rog să încărcați
procedura de vot. Ordinea de zi a fost încărcată, vă rog să votați.

Cu 25 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
(Votul s-a exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat următorii
consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon, domnul Dedean-Bortăș Ioan,
domnul Forai Mihael-Simion, domnul Florean Ovidiu-Iosif și domnul Rus
Marin-Vasile)

Mulțumesc frumos, stimați colegi.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.
Proiect de hotărâre nr.VIII/22714 din 30.10.2020 privind
aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2020
Comisia economică - aviz favorabil
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
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră, vă rog? Da, vă rog
domnule Coman.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean O mică intervenție vreau să am legată de execuția bugetară. Cred că cu
toții v-ați uitat la capitolul Investiții, unde e un procent foarte mic de 19%.
Ne-a dat câteva explicații în Comisia economică domnul director. Unele dintre
ele, sigur, foarte plauzibile, unele mai puțin, cert este că se termină anul și o
să avem o execuție bugetară la capitolul Investiții jenantă. Cred că nici unul
dintre noi nu suntem bucuroși de o asemenea execuție.
Am fost pe câteva drumuri județene, în ultima lună și cred că se
lucrează foarte bine, numai pe drumul de la Cociu la Mocod și aici de câteva
zile, pentru că în urmă cu o lună, nu se făcea aproape nimic. Deci, noi avem
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direcția aceasta de drumuri și poduri, unde probabil că ar trebui, domnule
președinte, să mai impulsionați un pic oamenii de acolo, ca să mai ... să aibă
o legătură cu firmele, să zicem mai apropiată și, dacă se poate, să mergem
spre 40% până la finalul anului. Vă mulțumesc!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă mai dorește cineva să intervină? Vă rog, domnule Scuturici.
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte. Cum spunea și colegul, în cadrul
Comisiei economice, am avut câteva discuții cu domnul director, iar în una
dintre discuții, îi ceream dânsului dacă poate, să ne dea un procent estimativ,
până astăzi, să vedem cam la ce procent putem ajunge cu execuția bugetară
la finalul anului. Ne-a promis că până astăzi o să încerce să ne comunice
procentul. Am vrea să știm totuși, dacă a reușit să facă prognoza aceasta.
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, conform solicitărilor dumneavoastră, îmi spune domnul director
economic că a făcut solicitări către constructori, care au lucrări în derulare, să
raporteze fiecare dintre ei către consiliu, cât estimează că mai pot executa
din lucrările contractate. Depinde foarte mult și de factorul vreme. În
momentul când o să primească răspunsurile de la constructori o să vă
transmită și dumneavoastră răspunsurile.
Dacă vrea altcineva să intervină, vă rog? Dacă nu, deschidem procedura
de vot. Stimați colegi, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Lăcătuș Emil și domnul Rus Marin-Vasile.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/22687 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliul de administrație al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de
administraţie al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:
domnul Bertel Dorel și domnul Manea Angelo-Aurelian.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați. Este foarte prost sistemul. Să faceți
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ceva că merge foarte prost acest sistem.

Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Lăcătuș
Emil și domnul Rus Marin-Vasile.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/22690 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene “George Coșbuc”
Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Voi supune votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea doamnei
consilier judeţean Calo Viorica, reprezentantul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene “George Coșbuc”
Bistriţa-Năsăud.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

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

(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4. Proiect de hotărâre nr.VIII/22694 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de
stat din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dummneavoastră, vă rog? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 - desemnarea domnului
consilier judeţean Puica Vasile, reprezentantul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfânta
Maria” Bistrița.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.
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Supun votului dumneavoastră secret art.2, desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului
Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistriţa, în persoana domnului consilier
județean Rus Dorin-Octavian și domnului consilier județean Rus RomulusVirgil.
Art.2 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.2 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.3, desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului
Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistriţa, respectiv domnul consilier județean
Pintea Vasile-Lucian și domnul consilier județean Scuturici Gheorghe.
Art.3 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 27 de voturi „pentru”, art.3 a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră secret art.4 desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Beclean, în persoana domnului consilier județean
Cârlig Cristian-Costel și domnului consilier județean Pop George.
Art.4 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 29 de voturi „pentru”, art.4 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră secret art.5 desemnarea domnului
consilier județean Lupșan Nicolae-Grigore reprezentantul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului Școlar de Educație
Incluzivă „Lacrima” Unirea.
Vă rog să încărcați art.5. Art.5 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați
colegi.

Cu 26 de voturi „pentru”, art.5 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan și domnul Ganea
Octavian-Mihai)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/22696 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Bistrița-Năsăud
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Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea
doamnei consilier judeţean Tabără Camelia, reprezentantul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului Județean
de Resurse și Asistență Educațională Bistriţa-Năsăud.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan, Kecskés-Simionca
Tiberiu-Ciprian și domnul Rus Marin-Vasile.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/22698 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Bistrița
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră, stimați colegi?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea
reprezentanților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de
administraţie al Spitalului Județean de Urgență Bistriţa, respectiv: domnul
Filipoiu Augustin-Florinel - membru de drept, domnul Rus Marin-Vasilemembru de drept, domnul Demian Ioan-Alin - membru supleant și domnul
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - membru supleant. Art.1 a fost încărcat, vă
rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan și doamna Ulecan
Maria.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

8

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/22700 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Consiliul de administrație al Clubului Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud astfel: doamna Cîrcu Mirela-Maria,
domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian și domnul Zăgrean Ioan.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați. Vă rog să mai încercați, 2 colegi nu
au reușit să-și înregistreze votul.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Ivan Bogdan-Gruia și domnul Rus
Marin-Vasile.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/22702 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri”
S.A. Bistrița
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea
reprezentanților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduriˮ S.A. Bistrița, după cum
urmează: domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Forai Mihael-Simion, domnul
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian, domnul Pop George și doamna Ulecan
Maria.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 27 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.
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Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu a votat domnul
consilier județean Dedean-Bortăș Ioan.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/22705 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul BistrițaNăsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea
atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE
ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. după cum urmează: domnul Demian IoanAlin, domnul Filipoiu Augustin-Florinel și domnul Florean Ovidiu-Iosif.
Art.1 a fost încărcat, stimați colegi, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan și domnul
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/22707 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Comisia de analiză a cererilor pentru închirierea locuințelor tinerilor
specialiști din sănătate
Comisia economică - aviz favorabil
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, vă rog stimați colegi? Nu sunt.
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Supun votului dumneavoastră secret art.1 desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Comisia de analiză a cererilor pentru
închirierea locuințelor tinerilor specialiști din sănătate, după cum urmează:
domnul Bertel Dorel, domnul Moldovan Florin-Cristian și doamna Ulecan
Maria.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Rus Dorin-Octavian și domnul Rus MarinVasile.)
Vă mulțumesc, stimați colegi!

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
11. Proiect de hotărâre nr.VIII/22709 din 30.10.2020 pentru
modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea
comisiei pentru achiziția de imobile de către județul BistrițaNăsăud, cu modificările ulterioare
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.I: modificarea art.2 din
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2019 privind aprobarea
Regulamentului și constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către
județul Bistrița-Năsăud care va avea următorul cuprins:
„(1) Se constituie comisia pentru pentru achiziția de imobile de către județul
Bistrița-Năsăud, în următoarea componență:
Președinte:
1. Domnul ZĂGREAN IOAN - consilier județean;
Membri:
2. Domnul PUICA VASILE - consilier județean;
3. Domnul KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN - consilier județean;
4. Domnul POPESCU DORIN-GRIGORE - Director executiv, Direcția
drumuri județene, investiții;
5. Doamna BUTTA ELENA - Director executiv, Direcția administrație locală;
6. Doamna CEUCA GABRIELA-ADRIANA - Șef serviciu, Serviciul coordonare
instituții subordonate, administrare patrimoniu
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7. Doamna HASNĂȘ VERONICA - Șef serviciu, Serviciul managementul
investițiilor publice;
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de către: doamna GRĂJDIANU
MARINA - Consilier superior și doamna NEAGOȘ NICOLETA - Consilier juridic
debutant la Serviciul juridic.”
Supun votului dumneavoastră Art.I, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan și domnul Florean
Ovidiu-Iosif)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/22712 din 30.10.2020 pentru
modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.83/2017 privind aprobarea Planului Județean de Acțiune pentru
perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Județene
Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.I: modificarea Art.3 din
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2017 privind aprobarea
Planului Județean de Acțiune pentru perioada 2017-2020 în vederea
implementării Strategiei Județene Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020 care va
avea următorul cuprins: ˮArt.3 Coordonarea și monitorizarea implementării
Strategiei Județene Antidrog Bistrița-Năsăud și a Planului de acțiune va fi
asigurată de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Bistrița-Năsăud și de o comisie formată din 3 consilieri județeni, după cum
urmează: domnul Pintea Vasile Lucian, domnul Rus Marin-Vasile și domnul
Rus Romulus-Virgil.ˮ
Art.I a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 25 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan și domnul Florean
Ovidiu-Iosif.)
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/22670 din 30.10.2020 privind
numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi
recompenselor financiare
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 - numirea Comisiei de
nominalizare şi acordare a premiilor şi recompenselor financiare, în
următoarea componenţă: domnul Bertel Dorel, doamna Cîrcu Mirela-Maria,
domnul Décsei Atilla-Lehel, domnul Ganea Octavian-Mihai și domnul Manea
Angelo-Aurelian. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către doamna Hoha
Cecilia-Alisa - consilier juridic asistent în cadrul Serviciului juridic al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Supun votului dumneavoastră art.1. El a fost încărcat, vă rog să votați,
stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan și domnul Florean
Ovidiu-Iosif.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 14. Proiect de hotărâre nr. VIII/22684 din 30.10.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate
Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 - desemnarea domnului
consilier judeţean Demian Ioan-Alin, reprezentantul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate
Bistriţa-Năsăud.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 28 de voturi „pentru”, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate. El a
fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.
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Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan și domnul Florean Ovidiu-Iosif.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/23057 din 03.11.2020 privind a
noua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Intervenții, din partea dumneavoastră? Vă rog, domnule consilier
Scuturici.
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte.
În cadrul Comisiei economice, am venit cu o rugăminte adresată celor
din aparatul de specialitate al consiliului județean. O rugăminte pe care v-o
adresez și dumneavoastră, și anume când avem proiecte importante, precum
cele legate de bugetul consiliului județean, am avea rugămintea să fie
postate cu minim 3-4 zile înainte de ședință, pentru a putea să le studiem în
detaliu. Vă mulțumesc tare mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și eu vă mulțumesc. Vă rog, doamna Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc. Ieri la Comisia juridică nu a fost pe ordinea de zi acest
punct. La comisia de administrație, eu m-am abținut pe considerentul că, așa
cum zicea și colegul, l-am primit mult mai târziu față de celelalte materiale și
nu am apucat să citesc. Nu că, nu aș fi eu de acord, sunt foarte de acord și
am să votez cu „da”. Aș avea două întrebări la dumneavoastră dacă se
poate? Dacă îmi permiteți?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog.
Calo Viorica: - consilier județean La rectificare, spuneți-mi un pic ce înseamnă reactivi – 6.264 de mii de

lei.

Calo.

Emil Radu Moldovan: - preşedinte Reactivii sunt pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița, doamna

Calo Viorica: - consilier județean Am văzut, dar ce înseamnă cuvântul reactivi? Sunt cei care s-au
reactivat în sistem?
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Nu. Reactivii sunt materiale sanitare care se folosesc în spital. Deci nu e
vorba de persoane, doamna Calo. Materiale sanitare.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. I-aș spune domnului Gruia
să nu râdă, pentru că nu este nimic de râs. Este o întrebare pe care am puso...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, am rugămintea, dacă vreți cu domnul Gruia, rămâneți
amândoi pe chat, după ședință.
Calo Viorica: - consilier județean Nu vreau cu niciun domn Gruia, vreau să mă lămuresc cu niște
probleme.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte M-ați întrebat pe mine, eu vă răspund. Cu mine vă rog să dialogați.
Calo Viorica: - consilier județean Bine. Mulțumesc. A doua întrebare: la Anexa 5 de la rectificare aveți:
„Refacere pod în localitatea Buduș - 317 mii lei” și a doua rubrică mai sus
scrie ”Reparații pod în localitatea Buduș - 400 de mii”. Deci, este vorba de
mai multe poduri în Buduș, sau îl și repară ...și îl reface și îl repară?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ce punct ați spus că îl are în rectificare, vă rog frumos, doamna Calo?
Calo Viorica: - consilier județean –
Punctul 5.2.3 și 5.2.4
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5.2.3 și 5.2.4, domnule director economic. Spune-mi mie, că îi spun eu
doamnei Calo.
Doamna Calo, domnul director economic îmi spune că este vorba de
două obiective care vor fi reparate cu bani alocați prin Hotărâre de Guvern în
urma calamităților naturale provocate de inundații. La un punct e vorba de
refacerea unei bucăți din drumul județean și pod. Celălalt e un alt pod la care
se fac reparații. Banii sunt alocați prin Hotărâre de Guvern pentru combaterea
calamităților produse de inundații.
Calo Viorica: - consilier județean –
Mulțumesc mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu multă plăcere. Dacă altcineva dorește să intervină, vă rog.
Dacă nu, stimați colegi, supun votului dumneavoastră proiectul de
hotărâre. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan și domnul Florean Ovidiu-Iosif.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

15

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/23062 din 03.11.2020 privind
aprobarea programelor care vor beneficia de finanțare din bugetul
județului Bistrița-Năsăud în anul 2020 pentru Programul sportiv de
utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt
intervenții, vă rog să încărcați proiectul.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 26 de voturi „pentru” și 1 vot „îm potrivă”, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
(Votul a fost exprimat electronic, în scris sau verbal. A votat
„împotrivă” domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian. Nu au votat
următorii consilieri județeni: domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Florean
Ovidiu-Iosif și domnul Lăcătuș Emil.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, stimați colegi și vă doresc un sfârșit de săptămână
plăcut! Colegilor noștri, consilieri județeni, care sunt candidați pentru
Parlamentul României, vă doresc mult succes! După-masă plăcută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1536)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
EMIL RADU MOLDOVAN
DIRECTOR EXECUTIV,
ELENA BUTTA

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.11.2020

Întocmit: Consilier superior, Ionela-Crina Palade
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