ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. I/22558 din 30.10.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 06 octombrie 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 06 octombrie 2020 se desfăşoară în municipiul Bistrița, B-dul
Decebal, nr.3-5, la Centrul Cultural Dacia, în Sala de spectacole „Valeria Peter
Predescu”, începând cu orele 1400, cu respectarea măsurilor de prevenție
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor
şi evitarea infectării cu SARS-CoV-2. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.204 din 02.10.2020, modificată prin Dispoziția
Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.206 din 05.10.2020, a
fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la
data de 06 octombrie 2020, 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.
*
În sală sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni, după cum urmează:
domnul Emil Radu Moldovan, domnul Țintean Ioan, domnul Birișiu GabrielDan, domnul Brașoveanu Constantin, domnul Cicedea George, doamna Cîrcu
Mirela-Maria, domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont EmilianaCristina, domnul Fechete Ioan, domnul Florean Ovidiu Iosif, domnul Forai
Mihael-Simion, domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul Lăcătuș Emil, domnul
Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Marc Vasile, domnul Manea Angelo-Aurelian,
domnul Moldovan Florin-Cristian, doamna Moldoveanu Ileana, domnul
Mureșan Dumitru, domnul Niculae Anghel, doamna Oltean Doreta, domnul
Pop George, domnul Sas Grigore, doamna Salaci-Nechita Oana, doamna
Salak Adriana-Ramona, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe și
doamna Ulecan Maria.
De la ședință lipsesc domnul vicepreședinte Puica Vasile, domnul
consilier județean Suciu Andrei, iar domnul Ganea Octavian-Mihai nu s-a
prezentat în vederea depunerii jurămăntului.

*
Sunt prezenți la şedinţă domnul Moldovan Florin-Grigore Administratorul public al județului Bistrița-Năsăud și doamna Borș
Alexandrina-Crina - 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 Cioarbă Teofil-Iulian - director executiv, doamna
Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent, doamna Hoha Cecilia-Alisa consilier juridic asistent, domnul Spân George-Marian - consilier principal,
doamna Nemeș Crina-Grațiela - director cabinet președinte și domnul Ivan
Bogdan-Gruia - consilier cabinet președinte.
*

(Ora 14:00)
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi. Mulțumesc pentru prezență! Din totalul de 31
de consilieri județeni sunt prezenți 28, fiind astfel îndeplinite prevederile
legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.IX/20102 din 02.10.2020 privind a opta
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2020

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

Dacă sunt intervenții la ordinea de zi, vă rog? Dacă nu sunt, deschidem
procedura de vot prin ridicare de mână. Supun la vot ordinea de zi.
Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?

Cu 27 de voturi „pentru” și 1 consiler județean care nu a votat,
ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat domnul vicepreședinte Țintean Ioan.)
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Proiect de hotărâre nr.IX/20102 din 02.10.2020 privind a
opta rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
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Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt intervenții.
Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?

Cu 27 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul vicepreședinte Țintean Ioan.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu permisiunea dumneavoastră, fiind astăzi o întâlnire, putem să-i
spunem și festivă, nu o să-i spun ultima, pentru că nu știm cum evoluează
validările, când se va constitui noul consiliu județean și dacă va mai fi nevoie
de o întâlnire urgentă, o să îmi permit să vă mai convocăm. Vreau să vă
mulțumesc tuturor pentru colaborare! Au fost patru ani în care am reușit să
facem lucruri minunate pentru județul Bistrița-Năsăud. Aș vrea să vă felicit pe
toți cei care ați candidat din nou și ați fost aleși și veți face parte din viitorul
legislativ județean. Vreau să vă mulțumesc în mod special celor care nu ați
mai candidat sau ați ocupat un loc pe listă care nu este eligibil în momentul
de față, vă doresc să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate, iar celorlalți
colegi care au fost aleși și vor face parte din viitorul consiliu județean, sunt
convins că o să găsim soluțiile necesare ca proiectele de dezvoltare a
județului Bistrița-Năsăud să continue. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc
tot ceea ce este mai bun! Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să
intervină?
Vă rog, domnule profesor.
Marc Vasile: - consilier județean Mulțumesc, domnule președinte.
Stimate colege și stimați colegi, iată că a venit și momentul ca fiecare
dintre noi să facă un pas în urmă, după o activitate îndelungată în rândul
consilierilor județeni. Aproape 20 de ani, cu o întrerupere mică de 1 an și 3
luni de zile, am fost în legislativul consiliului județean al județului BistrițaNăsăud. Cunosc județul Bistrița-Năsăud de la nord la sud, de la sud la est și
fiecare colț al acestui județ. Știu cum arăta județul acum 20 de ani și vă spun
cu o satisfacție că în acele comune unde eu mi-am început activitatea,
comuna Zagra, unde din centrul comunei spre văile Zagrăi și Suplai era plin
de noroi, acum este un asfalt modern. În comuna mea natală Târlișua,
visul meu mi s-a împlinit, ajungând drumul până în dealul Șpanului, limită cu
județul Maramureș și alte drumuri județene. Pot să vă spun că, sub
conducerea celor trei președinți ai consiliului județean, Gheorghe Marinescu,
Liviu Rusu și Emil Radu Moldovan, s-au făcut lucruri bune în acest județ.
Domnule președinte, totuși, plec cu un gust amar. Știți că cea de a
doua dragoste, după comuna mea natală și comuna unde m-am format ca și
dascăl, comuna Zagra, este comuna Nușeni, unde îmi petrec o parte din viața
mea și vreau să vă spun că drumul județean care leagă Becleanul de limita cu
județul Cluj arată jalnic. Vă rog respectuos, mergeți să vedeți cum arată acest
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drum. Ceea ce s-a făcut acum, câteva „cârpeli”, în această perioadă, vor dura
foarte puțin. Deși a fost o prioritate pentru mine și consiliul legislativ, până în
momentul de față, nu am ajuns să finalizăm această lucrare destul de
importantă care ar lega județul nostru de județul Cluj.
În final, vreau să mulțumesc executivului consiliului județean că, pe
parcursul celor 20 ani, am avut o colaborare excelentă. Vă mulțumesc
dumneavoastră, colegii mei consilieri județeni, și în același timp, dacă uneori,
am fost mai „acid” față de unii dintre dumneavoastră, nu am făcut-o cu reaintenție, am făcut-o pentru binele locuitorilor județului Bistrița-Năsăud. Vă
mulțumesc tuturor pentru colaborare și vă doresc celor care ați fost aleși,
mult, mult succes în noul consiliu județean!
Mulțumesc executivului consiliului județean, domnului președinte Emil
Radu Moldovan, chiar dacă am avut multe altercații, personal nu au fost cu
rea-voință, ci doar din dragostea și respectul pentru locuitorii județului
Bistrița-Năsăud. Vă doresc multă sănătate, fericire, să ne vedem cu bine și,
după cum știți, o parte din dumneavoastră, m-am retras la Beclean, unde voi
reprezenta locuitorii orașului Beclean în viitorul consiliu local. Vă mulțumesc și
vă doresc mult succes în continuare!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc din suflet pentru colaborare, domnule profesor! Sper ca
gustul dumneavoastră amar să aibă o perioadă cât mai scurtă. Repet,
finanțare avem din anul 2019 la acest tronson de drum, care este un proiect
mai amplu, inclusiv cu drumul Sânmihaiu de Câmpie-Micești-Visuia-Domnești
-Nețeni-Albeștii Bistriței. El, în momentul de față este în evaluare, în urma
depunerilor ofertelor. Sper ca, într-un termen rezonabil, să se termine
evaluarea și să avem raportul achiziției. Sper, în această toamnă/iarnă să se
facă proiectarea, iar din primăvară să poată începe efectiv lucrările la acest
drum și vă asigur că, cu cel mai mare drag, o să vă invităm să fiți alături de
noi la inaugurarea lui. Vă doresc multă sănătate și mult succes în noua
activitate a dumneavoastră de consilier orășenesc al orașului Beclean.
Domnule colonel, vă rog.
Niculae Anghel: - consilier județean Domnule președinte, stimați colegi, așa cum spunea și domnul Marc,
vine timpul, câteodată, să te retragi din activitate. Eu țin să vă mulțumesc,
domnule președinte pentru înțelepciunea și înțelegerea de care ați dat
dovadă cu noi, acest consiliu. Ați știut să ne conduceți. Vă doresc în primul
rând multă sănătate dumneavoastră și colegilor. De asemenea, le doresc
multă sănătate și putere de muncă, celor care au rămas în noul consiliu
județean și fiind cel mai bătrân dintre dumneavoastră, vă doresc să vă dea
Dumnezeu multă înțelepciune, să nu mai fiți pătimași și să faceți tot ce se
poate ca țara aceasta să meargă înainte și județul nostru să prospere.
Vă doresc multă sănătate, multe bucurii și putere de muncă și
dumneavoastră, domnule președinte, vă doresc multă înțelepciune și mult
tact cu noul consiliu județean!
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, domnule colonel, sănătate multă!
Dacă mai dorește cineva?
O să-i dăm cuvântul domnului vicepreşedinte Țintean Ioan, după care
nu o să mai intervin și o să vă invit la tradiționalul pahar de șampanie și la ce
au pregătit colegii mei în hol. Vă doresc o după-masă plăcută!
Vă doresc multă sănătate și mult succes tuturor în ceea ce faceți!
Domnule vicepreşedinte Țintean Ioan, vă rog.
Țintean Ioan - vicepreşedinte Mai întâi de toate vreau să-mi cer scuze pentru întârziere, pe e-mailul
meu a apărut doar prima dispoziție de convocare, unde este prevăzută ora
1500. Nu mai are nici o importanță acest lucru, important este că am ajuns și,
fiindcă am înțeles că este ultima ședință în care ne întâlnim în această
formulă, vreau să mă alătur și eu celorlalți vorbitori, să vă spun două, trei
cuvinte.
Pentru perioada aceasta pe care am petrecut-o împreună, de patru ani,
și mai ales cu dumneavoastră, domnule președinte, pentru parteneriatul lung
de opt ani, din 2012 sau poate chiar mai devreme și pe care l-am respectat
împreună, vreau să vă mulțumesc pentru decența și colaborarea corectă pe
care am avut-o în această perioadă. Sigur că au trecut pentru mine treizeci
de ani de politică și vreo treizeci și șase de administrație, am învățat de
fiecare dată foarte multe, dar am învățat mult și în această perioadă de patru
ani, când am fost membru component al consiliului județean. Vreau să vă
spun că nu am de ce să aduc reproșuri sau să aduc mulțumiri în modul cu
totul și cu totul deosebit. Vreau totuși să spun, de față cu toții, că plec din
administrație cu un pic de regret pentru că mi-aș fi dorit să facem lucruri mai
multe. Poate mi-aș fi dorit să curgă apa în dealul Budeștiului, de exemplu,
poate mi-aș fi dorit să mă duc pe un drum asfaltat până la Borșa, pe la
Izvorul Someșului, adică sunt lucruri care sunt realizabile și care am crezut că
poate chiar se vor realiza în acest mandat. Știu că s-au făcut eforturi, știu că
se vor face și știu că acest județ va merge mai departe pe mâini bune … că
viitorul consiliu care va conduce destinele acestui județ, cu siguranță, va avea
realizări cel puțin la nivelul celor care au avut loc până acum. Eu îi felicit pe
toți colegii din consiliul județean, pe dumneavoastră, domnule președinte, îmi
îndrept gândul și către colegul meu, domnul Vasile Puica, care are o mică
răceală și vreau să-i mulțumesc, chiar în lipsă, pentru buna colaborare din
acești ani și executivului, deopotrivă, pentru atitudinea și modul de
colaborare decent pe care l-am avut cu dânșii.
Felicitări tuturor și să ne vedem cu bine, sănătoși și noi, de pe
margine, să putem aplauda cât mai multe realizări ale dumneavoastră în
viitor.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1418)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Verificat: Director executiv, Butta Elena
Întocmit: Consilier juridic asistent, Hoha Cecilia-Alisa
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