ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC 6/7553 din 26.10.2012

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 octombrie 2012, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 26
octombrie 2012 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al Judeţului
Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 15.00.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 232 din 19 octombrie 2012, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 26 octombrie 2012 în scris, prin invitaţie,
telefonic şi prin mass-media.
Din partea aparatului de specialitate participă: Mica Oprea – director executiv; Michiu
Victor – arhitect-şef; Hasnăş Veronica – şef serviciu; Sabo Augustin – şef serviciu; Jurje Ana
– şef serviciu; Moldovan Nicoleta – consilier asistent; Vereş Paul – consilier.
În calitate de invitaţi participă: Cotfas Liliana – director executiv la Serviciul Public
Comunitar de Evidenţa Persoanelor Bistriţa-Năsăud; Mihuţ Ioan Daniel – director adjunct şi
Seserman Lidia (resurse umane) la Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud; Simionca
Ioan – director adjunct şi Bonczidai Dana – contabil şef la Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud; colonel Petri Florin Virgil – şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale judeţul Bistriţa-Năsăud.
În calitate de invitaţi participã şi reprezentanţii mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor participanţilor şi
declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bună ziua stimaţi colegi. Îmi cer scuze pentru inconvenientele create de conferinţa
desfăşurată înainte. Datorită acestei conferinţe am şi decalat ora şedinţei noastre care era
programată pentru ora 14,00. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Înainte de a trece la ordinea de zi şi la discuţiile pe care le avem programate pentru
astăzi, v-aş cere permisiunea şi v-aş ruga să ţinem in moment de reculegere pentru o
colega a noastră care a fost directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bistriţa-Năsăud.
Vă mulţumesc. Dumnezeu s-o odihnească în pace pe doamna Margit Moldovan.
Cu permisiunea dumneavoastră, înainte de a trece la ordinea de zi, aş vrea să fac un
scurt comentariu. Vă spun şi v-o spun cu sinceritate că mă bucură foarte mult că un număr
important dintre colegii noştri intră în bătălia electorală pentru alegerile parlamentare. Asta
e o dovadă că, calitatea resursei umane din actualul Consiliu Judeţean este una bună şi

chiar foarte bună. Cred că sunteţi de acord cu toţii cu mine să le urez succes în numele meu
şi al dumneavoastră. Sper ca dezbaterea politică care va avea loc în campanie, care este
una normală, să nu o transferăm în cadrul Consiliului Judeţean. Sigur, în noiembrie eu o să
ţin cont că un număr important – 7 dacă nu mă înşel – dintre colegii noştri sunt candidaţi.
Felicitări pentru fiecare.
Din ceea ce am văzut, am înţeles că mâine este o şedinţă de Guvern în care o să
aibă loc o rectificare. O să ne consultăm şi cu dumneavoastră ca să vedem când putem
programa şedinţa de Consiliu care va trebui să valideze rectificarea bugetară care va fi
făcută mâine de către Guvern. Vă asigur că ştiu ce înseamnă campaniile electorale,
preocupările dumneavoastră din perioada asta şi o să încercăm să programăm şedinţa de
aşa natură, încât să nu vă încurcăm foarte tare programul dumneavoastră din campanie.
*
Am rugămintea să vă introduceţi toţi cartelele de vot în aparate, pentru a putea
verifica prezenţa. Înţeleg că suntem prezenţi în unanimitate, toţi consilierii judeţeni.
Deci, sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean.
*
Cu permisiunea dumneavoastră o să trecem la ordinea de zi.
La punctul 0 avem aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 26 septembrie 2012. Dacă sunt intervenţii pe
acest punct.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, pe procedură. Mie, cel puţin, mi-a sosit o suplimentare a ordinii
de zi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă spuneam după ce aprobam procesul-verbal.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Ordinea de zi se votează prima dată, conform Regulamentului.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vorbim de procesul-verbal prima dată, domnule consilier judeţean, de aprobarea
procesului-verbal al şedinţei trecute. Pe urmă vroiam să vă prezint şi eu suplimentarea
ordinii de zi şi să trecem la discuţia pe ordinea de zi.
Dacă sunt intervenţii pe aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud din data de 26 septembrie 2012.
Dacă nu, vă rog frumos să votaţi. Procedura de vot este deschisă.
Procesul-verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat în “unanimitate”.
*
La ordinea de zi pe care aţi primit-o în mapele dumneavoastră de şedinţă, vă propun
suplimentarea cu un proiect de hotărâre. Foarte pe scurt o să argumentez şi de ce vă
propun această suplimentare.
În zilele trecute, colegii mei de la ADI Deşeuri şi cei de la UIP-ul proiectului depozitul
ecologic de deşeuri, ne-au adus o variantă finală a caietului de sarcini şi i-am rugat ca acest
caiet de sarcini să fie unul cât mai neutru.
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Criteriul de calificare în caietul de sarcini vechi la cifra medie globală de afaceri era
de 81 milioane de lei. Îngustam foarte tare participarea firmelor la licitaţie, nu puteau să
participe decât firmele foarte mari şi atunci i-am dat să facă o analiză din punct de vedere
juridic a legislaţiei şi unde putem, să coborâm cu această cifră medie globală de afaceri mai
jos şi, datorită acestui fapt, vin cu acest proiect de hotărâre suplimentar al ordinii de zi, să
coborâm coeficientul la cifra medie globlă de afaceri de la valoarea de 81 de milioane, la 30
de milioane de lei.
Deci, pe lângă ordinea de zi pe care o aveţi în mape, vă fac propunerea să
suplimentăm ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre privind modificarea criteriilor de
calificare din documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de Precolectare, Colectare
şi Transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al
Centrelor de colectare în Judeţul Bistriţa-Năsăud aprobată prin art. 6 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 50 din 29.08.2012.
Dacă sunt intervenţii. Domnul consilier Urîte, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Îmi permit o întrebare, dacă celelalte condiţii sau criterii sunt în regulă, adică:
1. De a avea banii necesari firma?
2. Să aveţi grijă – din experienţa OLTCHIM – la câţiva ani să depună scrisoare de
garanţie, adică să fie serioasă participarea la licitaţie.
Adică, dacă într-adevăr au fost analizate şi celelalte criterii.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc pentru întrebare. Caietul de sarcini a fost lucrat de către o firmă de
consultanţă care a câştigat licitaţia la momentul respectiv, când a început implementarea
proiectului. Eu am adresat această întrebare colegilor mei de la ADI şi de la UIP la sesizarea
unui potenţial participant la licitaţie care îmi sesiza această construcţie a caietului (vechi) de
sarcini într-o anumită direcţie. Şi eu am adresat toate întrebările respective – nu sunt un
specialist în acest domeniu – specialiştii Consiliului Judeţean, cu cei de la ADI, cu firma de
consultanţă şi m-au asigurat că în momentul de faţă sunt întrunite toate condiţiile legale. Şi
dacă nu mă înşel, dacă nu a fost cumva postat zilele trecute pe SEAP anunţul, urmează în
câteva zile să fie postat pe SEAP anunţul pentru achiziţia operatorului.
Ştiţi că avem în procedură de licitaţie achiziţia administratorului depozitului şi e
acuma în derulare, înţeleg că săptămâna viitoare se deschid ofertele pentru două sau trei
loturi de achiziţie de echipamente şi utilaje pentru depozit.
Dacă mai sunt alte intervenţii. Dacă nu, vă spun aprobării ordinea de zi, cu acest
proiect suplimentar:
1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii de analiză privind
dezvoltarea şi implementarea proiectului Depozitul de produse agroalimentare în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Dolha Nechita-Stelian – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2013 la aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2013 la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor
Bistriţa-Năsăud.
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Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pe
anul 2012 la Camera Agricolă a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pe
anul 2012 la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de
management încheiat cu domnul Şomlea Vasile-Florin la Centrul Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi desemnarea domnului Pintea Ioan în
calitate de manager interimar.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de
management încheiat cu domnul Mircea Oliviu la Biblioteca Judeţeană
Bistriţa-Năsăud şi desemnarea domnului Seserman Marcel în calitate de
manager interimar.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
8. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară în funcţia publică de
conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, a doamnei FONTUL DELIA-CLAUDIA.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de proiect
cu tema: „Semn de intrare în judeţul Bistriţa-Năsăud”.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
10.
Proiect de hotărâre privind acordarea unor recompense financiare
elevulului Rareş Darius Buhai, medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională
de Informatică, profesorului coordonator domnul Constantin Gălăţan şi
susţinerea financiară în vederea organizării Finalei de Cupă a
României la Culturism şi Fitness-seniori-Ediţia 2012.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economicomilitare a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
12.
Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare
pentru imobilul proprietate publică a judeţului Bistriţa-Năsăud, situat
în municipiul Bistriţa, strada Alexandru Odobescu, nr. 11, în favoarea
Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
13.
Diverse.
Suplimentare:
1. Proiectul de hotărâre privind modificarea criteriilor de calificare din
documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului
Public de Salubrizare, respectiv activitatea de Precolectare, Colectare şi
Transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi
al Centrelor de colectare în Judeţul Bistriţa-Năsăud aprobată prin art. 6 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 50 din 29.08.2012.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
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Cu 31 de voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind
înfiinţarea unei Comisii de analiză privind dezvoltarea şi implementarea
proiectului Depozitul de produse agroalimentare în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator domnul vicepreşedinte Dolha Nechita-Stelian.
Domnule vicepreşedinte, dacă vreţi să susţineţi proiectul, vă rog.
Dolha Nechita-Stelian: - vicepreşedinte –
Cu toţii ştim că fiermierii şi în general producătorii din judeţul Bistriţa-Năsăud au
probleme cu aceste capacităţi de depozitare, să le numnim aşa, cu aceste depozite de
produse agroalimentare, pentru că ele nu există. Şi noi într-adevăr vorbim că vrem să
încurajăm producţia, că vrem să-i facem pe producători să producă mai mult, pe ţărani să
fie mai devotaţi, să fie mai aproape de câmp, ş.a.m.d. de tinerii noştri care să nu plece de
la ţară şi să-i ţinem oarecum mai mult aproape de ştiu eu cum s-ar numi viaţa în mediul
rural.
Un lucru îl ştim cu toţii, şi am vorbit în campania electorală şi noi, cei de la USL, aţi
vorbit şi dumneavoastră de necesitatea acestor depozite de produse agroalimentare. Am
venit cu această iniţiativă, ca o iniţiativă a Consiliului Judeţean. Deci, este o iniţiativă a
noastră, a tuturor. Şi mai mult, ca să pornim la acest demers, e nevoie de o comisie de
analiză. O să mă întrebaţi de ce o comisie de analiză care, într-adevăr, să studieze
oportunitatea sau nu a înfiinţării acestor depozite de produse agroalimentare. Pentru că, în
general, şi aici sunt reprezentanţi ai Camerei Agricole, aceste analize nu prea au fost făcute.
Şi acum, împreună cu Camera Agricolă, împreună cu toţi specialiştii pe care, mă rog, i-am
găsit, eu cred că această comisie de analiză trebuie să purceadă la drum, trebuie să aibă loc
acele 30 de întâlniri zonale şi în urma lor, să ne decidem dacă aceste depozite sunt
oportune sau nu.
Primeam ieri un material de la un coleg de la PDL, mai exact de la domnul Urîte, care
merge mai departe şi ne spune aşa. După o analiză pe care au făcut-o cei de la FNDR,
rezultă că mai există 2,34 miliarde de euro, până la sfârşitul lui 2013, pe acest segment.
Concluzia, şi dânsul trage o săgeată, şi mi-a plăcut concluzia lui, trebuie urgentată treaba.
Da, mi-a plăcut. Deci, nu mai avem timp de pierdut. Va trebui ca proiectul respectiv să-l
demarăm şi să-l urgentăm.
Dacă aveţi întrebări vă stau la dispoziţie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt alte intervenţii ale dumneavoastră.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Aşa cum am susţinut şi în comisie, într-adevăr trebuie să ne grăbim. Eu am văzut, să
spunem un plan, aşa de introducere, cu foarte multe deplasări şi, mă rog, bugetarea e pe
alte costuri, care nu ştim exact ce reprezintă. Dar, faptul că este un început, nu intru în
detalii. Singura rugăminte este, aşa cum am spus, să nu mai inventăm roata de la căruţă.
Am avut o discuţie cu domnul Dolha pe această temă, să mergem să vedem chiar în afară
cum este structurat asemenea depozit. Nu ştiu în ce măsură există în ţară aduse la
performanţă.
Şi am mai avut încă o intervenţie legat de, să ne uităm puţin nu numai la partea că
acolo primim nişte produse agroalimentare, ci să mergem şi în amonte, să vedem şi cu ce
dotări şi cu asistenţă de specialitate, să mergem chiar în zona procesării efectiv, deci în
agricultură efectiv.
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Deci, trebuie mers cu acest proiect, dacă e posibil, evident, pe fonduri şi evident
trebuie să ne grăbim pentru că sumă este foarte limitată şi cu siguranţă mai sunt proiecte în
aşteptare.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier. Eu am avut ocazia la invitaţia Asociaţiei Pro Someş, nu
mai ştiu, acum 3 sau 4 ani, am fost cu ei în Italia şi am vizitat astfel de depozite, cu asocieri
făcute cu administraţia locală şi agricultori, chiar procesatori. Am văzut acolo lucruri
interesante şi cred că suntem cu toţii de acord că trebuie să plecăm de undeva.
Dacă mai sunt alte intervenţii.
Dolha Nechita-Stelian: - vicepreşedinte –
Aş vrea să mai spun încă ceva. Am identificat două modalităţi de finanţare a acestui
proiect. Varianta I de finanţare ar fi – înfiinţarea unei Agenţii de Dezvoltare Intercomunitară
ADI sau a unei societăţi comerciale care să fie finanţată printr-un program naţional precum
FNDR pe măsura 123 sau 125. Asta eu zic că ar fi varianta cea mai bună şi atunci, întradevăr, aceste depozite de produse agroalimentare ar fi susţinute de către Consiliul
Judeţean. Sau o altă variantă – în care noi putem să mergem, împreună cu primăriile locale,
care într-adevăr ar veni în teren pentru aceste depozite. Noi Consiliul Judeţean ce am putea
să facem? Un caiet de sarcini pentru un investitor. De ce investitor? Pentru că aceste
depozite de produse agroalimentare sunt aducătoare de profit. Şi mi se pare oportun pentru
ei să vină şi într-adevăr, să investească în aşa ceva.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule vicepreşedinte. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Câteva consideraţii. Nu trebuia să meargă nimeni în
afara României ca să vadă cum stau lucrurile în acest domeniu. Există cel puţin un proiect
implementat la nivelul judeţului – o să vă mire, dar o să-i spun numele – judeţul Constanţa.
Domnul Nicuşor Constantinescu a reuşit să facă chiar cu succes în anul 2011 o atare
întreprindere. De-a lungul timpului v-am mai spus lucrul acesta.
E adevărat că au rămas 2,34 de miliarde pe programul naţional de dezvoltare rurală,
dar nu ştiu pe ce măsură se vor îndrepta acei bani. Dacă e vorba de măsura 121 ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E măsura 123 şi 125.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Dacă e vorba de măsura 123 şi 125 e în regulă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă eraţi atent la expunerea de motive a domnului vicepreşedinte, el a precizat.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Fără doar şi poate, poate că mi-a scăpat.
Pe de altă parte, evident că nu este timp de pierdut, mai ales că şi noi am susţinut în
campania electorală pentru alegerile locale necesitatea existenţei unor astfel de structuri de
preluare, dar mai sunt şi alte variante de finanţare. Încercaţi să faceţi şi un parteneriat
public privat ca să puneţi în operă o atare întreprindere.
Mai mult decât atât, colegii din Comisia de administraţie au sesizat câteva lucruri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Urma să-i dau cuvântul doamnei preşedinte ca să-şi susţină amendamentul.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
La momentul amendamentelor o să-şi spună cu tărie punctul lor de vedere.
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Închei deocamdată aici.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier. Dacă mai sunt alte intervenţii.
Dacă nu, Comisia de administraţie, doamna preşedinte, vă rog. Înţeleg că este şi un
amendament.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. În urma dezbaterii în cadrul comisiei a acestui
proiect, comisia a considerat oportun formularea următorului amendament:
Titlul Proiectului de hotărâre va fi următorul: Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
unei Comisii de analiză privind oportunitatea iniţierii proiectului Depozit de colectare şi
valorificare a produselor agroalimentare în judeţul Bistriţa-Năsăud.
De ce? Pentru că lucrările sunt în stadiu incipient. Încă nu putem vorbi de o
dezvoltare şi de o implementare a proiectului, pentru că încă nu-l avem. Comisia, aşa cum
am spicuit noi din expunerea de motive, vizează doar informarea cetăţenilor, colectarea de
date necesare perioadei imediat următoare pentru formularea unui proiect de hotărâre sau
pentru derularea unui asemenea proiect, urmând ca ulterior să fie găsite sursele de
finanţare.
De asemenea, comisia a considerat oportun să solicite iniţiatorului ca, pe materialele
publicitare care se vor confecţiona din banii alocaţi din fondurile Camerei Agricole, să apară
denumirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a Camerei Agricole Judeţene BistriţaNăsăud, fără numele domnului vicepreşedinte Stelian Dolha. Am apreciat faptul că, fiind
campanie electorală, în această modalitate ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles, nu trebuie să ne argumentaţi.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Trebuie să argumentez.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu e necesar să ştiţi că ne prindem repede.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
În această modalitate banii publici nu vor fi cheltuiţi în altă zonă.

Deci, aviz favorabil cu acest amendament.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. Doamna preşedinte, eu am rugămintea la dv., înţeleg că şi domnul
vicepreşedinte Dolha e de acord să nu-i apară numele, îi punem doar poza, că asta n-aţi
precizat în amendament. Şi v-aş ruga să fiţi de acord să rămânem totuşi la titlul proiectului
de hotărâre pentru că am căzut de acord cu toţii că este oportun proiectul. Şi dacă mă duc
pe amendament – Comisie de analiză privind oportunitatea iniţierii proiectului ...... – am
căzut de acord cu toţii, toţi colegii şi intervenţiile domnului Urîte şi a domnului consilier
Curteanu, au fost în sensul ăsta, că proiectul este oportun. Şi atunci, v-aş ruga să rămânem
la titlul pe care-l avem propus de iniţiator, cu amendamentul că domnul Dolha nu va apărea
nici cu numele şi nici cu poza pe materialele publicitare. Deci, vă asigur de asta în calitatea
mea de ordonator de credite, că voi avea grijă ca doar instituţia să fie acolo.
Înţeleg că vrea să intervină şi domnul consilier Popescu. Vă rog.
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
Dacă tot suntem aşa de riguroşi, aş propune întâi să scoatem alea cu Rusu Liviu care
mai sunt încă prin judeţ.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Pentru economie de fonduri n-am trimis o maşină specială să le strângă, le-am lăsat
acolo. Pentru că nu dispunem de foarte mulţi bani.
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
Să ne rugăm să vină o furtună ca să le rupă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul Rusu înţeleg că candidează şi el şi poate-l sprijină acuma benerele alea.
Popescu Grigore-Dorin: - consilier judeţean –
Lăsând gluma la o parte, nu cred că s-a pus vreodată problema ca domnul
vicepreşedinte Dolha să devină atât de popular pe nişte proiecte care probabil se vor
desăvârşi mult după alegeri. Aşa că aveţi o grijă în plus. Vă scutim de ea.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnul Popescu. Domnul vicepreşedinte, nu vă mai las să iniţiaţi
proiecte, pentru că vorbiţi prea mult. Vă rog.
Dolha Nechita-Stelian: - vicepreşedinte –
Când m-am gândit la dezvoltarea şi în titlu am pus şi dezvoltarea acestui proiect,
bineînţeles că m-am gândit la un alt proiect care să fie lipit de proiectul cu depozitul de
produse agroalimentare, cu această construcţie a lor, şi anume, aceste unităţi de
prelucrare. Unităţile de prelucrare sau micile făbricuţe care da, trebuie să existe lângă
aceste depozite de produse agroalimentare, ca să reuşim să scoatem într-adevăr produsul
finit, aşa cum am gândit, aşa cum aţi spus – conserva, bulionul şi nu ştiu mai ce, produse în
Bistriţa-Năsăud. La asta m-am gândit.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumim domnule vicepreşedinte. Aţi fost mai mult decât explicit. Dacă nu mai sunt
alte intervenţii, vă supun ...
Pardon, Comisia economică, avizul.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnul preşedinte. Ce bine e că domnul de la PDL care este
contracandidatul meu nu este consilier judeţean, că cine ştie ce mi-ar cere colegii de la PDL,
să-mi şterg numele de pe benere, de pe afişe, cine ştie ce ar putea să mai îmi ceară.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Să nu fim răutăcioşi. Avizul comisiei.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Comisia economică înţelege să participe în mod constructiv la proiectele importante
ale acestui judeţ, drept urmare, în urma discuţiilor care au fost ieri în cadrul acestei comisii,
a dat aviz favorabil, cu 7 voturi “pentru”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte.
Deschid procedura de vot şi vă rog să votaţi în primă fază, membrii comisiei de
analiză de la articolul 1 al proiectului de hotărâre. O să-i supun atenţiei dumneavoastră:
1. Domnul Dolha Nechita-Stelian – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
– preşedinte;
2. Doamna Hasnăş Veronica – şef serviciu Dezvoltare durabilă, mediu, utilităţi
publice din cadrul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud - membru
3. Domnul Balaci Costel – consilier Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud –
membru;
4. Domnul Căpraru Florin – doctor inginer în horticultură – membru;
5. Domnul Onigaş Aurel – manager SC POMBIS SA Bistriţa – membru.
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Deschid procedura de vot şi vă rog să votaţi.
Domnul Mereuţă Mircea a ieşit din sală.
Cu 28 de voturi “pentru”, o “abţinere” şi un vot “împotrivă” membrii
comisiei de analiză au fost votaţi.
Trecem la votul în ansamblu al proiectului de hotărâre, cu amendamentul Comisiei de
administraţie. Deschid procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 28 de voturi “pentru”, o “abţinere” şi un vot “împotrivă” proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
*
Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 la aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Dacă sunt intervenţii aici, vă rog.
Dacă nu, Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 30 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
La punctul 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2013 la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa
Persoanelor Bistriţa-Năsăud.
Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 30 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
Proiectul nr. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii pe anul 2012 la Camera Agricolă a judeţului Bistriţa-Năsăud.
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Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 30 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
Proiectul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii pe anul 2012 la Centrul Judeţean pentru Cultură BistriţaNăsăud.
Comisia de cultură, vă rog.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil cu 4 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil cu 7 voturi “pentru”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 2 „abţineri” proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
Proiectul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind constatarea încetării
contractului de management încheiat cu domnul Şomlea Vasile-Florin la Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi desemnarea domnului Pintea Ioan în
calitate de manager interimar.
O scurtă precizare. S-a înregistrat la Cabinetul preşedintelui cererea de încetare a
contractului de management a domnului Şomlea Vasile-Florin. Datorită acestui fapt, v-am
înaintat acest proiect de hotărâre şi, conform legislaţiei, nominalizăm interimar un angajat
al Centrului Judeţean pentru Cultură.
Avem nevoie de vot secret pentru desemnarea domnului Pintea Ioan şi pe urmă
votăm proiectul de hotărâre în totalitate.
Să trecem prima dată la avizele comisiilor.
Comisia de cultură, vă rog.
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Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Domnul consilier Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Dat fiind faptul că n-a fost propus acest proiect de hotărâre la şedinţa Comisiei de
urbanism, o să intervin puţin şi o să intervin puţin şi voi spune foarte pe scurt două ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog să mă iertaţi că n-am propus la Comisia de urbanism acest proiect.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Nu, era o justificare. Dacă am fi discutat în comisie vă daţi seama că n-aş fi luat
cuvântul în plen, poate.
Şi pentru acest proiect şi pentru proiectul următor sunt ataşate cererile de încetare a
contractelor de management pentru cei doi împricinaţi, domnul Florin-Vasile Şomlea şi
domnul Mircea Oliviu. În paranteză fie spus, o să rog secretariatul tehnic al Consiliului
Judeţean să scrie numele corect pe viitor.
Nu e nevoie să citim printre rânduri, pentru că presa de data asta şi-a făcut datoria
cu vârf şi îndesat şi ne-a atras atenţia că o adevărată epurare se petrece nu doar în
instituţiile deconcetrate, cât şi în cele din subordinea Consiliului Judeţean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am rugămintea, la declaraţii politice, o să vă dau voie să faceţi declaraţii politice. Vă
rog domnul consilier, să respectăm modul civilizat în care s-au desfăşurat şedinţele şi
haideţi la subiect, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Vreau să-mi argumentez poziţia, atâta e tot.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Epurarea e la AQUABIS.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Probabil. Dacă ar fi aşa de bună nu ar mai mirosi în partea de jos a oraşului. Eu stau
în partea de sus a oraşului, nu e nici un fel de problemă.
Nu e nevoie să citim printre rânduri. Şi unul şi celălalt spun că sunt puşi în
imposibilitatea de a duce planul de management pe mai departe. Şi unul şi celălalt spun că,
printre rânduri, dar au declarat în presă că au fost supuşi nu neapărat unor presiuni, dar
unor şicane care fac imposibilă continuarea colaborării. Normal era ca atunci când există un
contract de management, cei doi manageri să fie lăsaţi să-şi ducă la îndeplinire acel plan de
management.
Tocmai de aceea, eu zic că acestea sunt argumente suficient de puternice, cel puţin
pentru grupul Partidului Democrat Liberal, să voteze împotrivă la aceste două proiecte de
hotărâre.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Are dreptul, grupul PDL, domnul secretar, să voteze împotrivă procedurii de a lua act
de cererea managerilor. E un drept democratic şi fiecare votează cum îi dictează conştiinţa.
Avem acest proiect de hotărâre. Înţeleg domnul preşedinte Deneş că vreţi să
interveniţi şi dv. la subiect.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
La subiect. Domnul preşedinte, nu înţeleg, eu pe logica pe care funcţionează în mod
normal chestiunile de genul ăsta, eu înţeleg şicane la o persoană prezentă. Dar la o
persoană care e în concediu, nu înţeleg cum s-au produs aceste şicane. Şi eu vă mai spun
încă o chestiune domnule Curteanu. Poate dv. nu lucraţi pe zona privată. Domnul Florin a
lucrat şi lucrează pe zona privată. Un angajat din cadrul firmei pe care o gestionezi, dacă ar
fi plecat în concediu fără să primească aprobare, nu mai avea ce reveni în acea instituţie.
Aşa că nu înţeleg logica dumneavoastră, mă iertaţi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu nu o să intru în mai multe comentarii. Le-am făcut publice părerile mele despre
aceste lucruri, nu le-am asuns. Le-am făcut publice şi, cu permisiunea dumneavoastră, dacă
nu mai sunt alte intervenţii, vom trece la procedura de vot secret pentru desemnarea
domnului Pintea Ioan în calitate de manager interimar.
Domnul Urîte, vă rog.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Sigur că nu e corect să tragem supoziţii şi să facem interpretări care nu au suport
sau dacă cei de faţă nu vin să declare public. Ca şi în intervenţia mea de ieri din cadrul
comisiei, am rugămintea ca, totuşi, politicul să nu ne băgăm chiar peste tot în viitor. E
adevărat că pe parcursul ultimilor 20 de ani, din păcate, şi datorită programelor sau
ineficienţei politice în a stabili un program de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi a creea,
să spunem aşa, o societate mai bine dezvoltată şi care să aibă beneficii din toate punctele
de vedere şi economic, şi cultural, şi turistic ş.a.m.d. Şi cred că, poate e pentru ultima oară
şi sper ca cele două concursuri, într-adevăr, să atragă oameni de valoare şi să promovăm
valorile în cultură şi să nu mai avem opţiuni politice, să-i tot schimbăm din 4 în 4 ani, pentru
că susţin că o viziune pe termen lung se face pe baza unui plan de viziune pe termen mediu
şi lung şi dacă oamenii o să fie măsuraţi după performanţă, după obiective, dacă şi-au atins
obiectivele. Deci, să găsim şi aici criterii de evaluare şi să nu mai mergem pe a-i schimba
politic că, vorba aia, avem de făcut recompense.
Acuma suntem în situaţia respectivă, am avut discuţii şi ieri în comisie şi domnul
preşedinte m-a asigurat că concursul se va desfăşura în bune condiţii şi că, într-adevăr, nu
vom îndepărta valorile oamenilor care pot să-şi aducă aportul în cultură şi să nu mai
intervenim politic.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
M-aţi provocat, domnul consilier Urîte. Trebuie să vă dau răspunsul ca atare.
Aveţi acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi pentru că mie îmi place să respect
legea. Altfel, procedam şi eu ca înainte şi dădeam o dispoziţie şi nu mai aveaţi o dezbatere
în consiliu pe această temă. Ştiţi foarte bine că organigrama Centrului Judeţean pentru
Cultură a fost modificată printr-o dispoziţie a preşedintelui, că acolo a fost numit un director
adjunct printr-o dispoziţie a preşedintelui, fără a îndeplini toate procedurile.
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Eu sunt astăzi în faţa dumneavoastră cu aceste proiecte de hotărâri, pentru că îmi
doresc foarte mult ca legea să fie respectată şi eu înţeleg foarte bine care este rolul meu
executiv, pe lângă cel de consilier judeţean şi sunt astăzi în faţa dumneavoastră, tocmai
pentru a respecta procedurile şi a vă respecta pe dumneavoastră şi electoratul care v-a
trimis în acest consiliul.
Mai mult decât atât, reiterez ceea ce am spus ieri în Comisia economică în discuţia pe
care am purtat-o cu domnul consilier Urîte, că regulamentul, comisia şi toate celalte care
trebuie puse în operă pentru a organiza concursul pentru a desemna viitorul manager la
Centrul Judeţean pentru Cultură, vor trece prin dezbaterea Consiliului Judeţean. Şi atunci,
sigur, în comisii, în plen, veţi avea dreptul să interveniţi, să amendaţi ceea ce executivul
Consiliului Judeţean v-a propune.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă supun
votului secret desemnarea în funcţia de manager interimar a domnului Pintea Ioan, care
este şef de serviciu în momentul de faţă la Centrul Judeţean pentru Cultură.
Deschid procedura de vot şi vă rog să votaţi.
Cu 21 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri” domnul Pintea
Ioan a fost desemnat manager interimar al Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud.
Şi acum vă supun votului proiectul de hotărâre în integralitate, prin care se ia şi act
de cererea de încetare a contractului de management a domnului Vasile-Florin Şomlea.
Greşeala, domnul Curteanu, unde era la nume?
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
La Oliviu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Să ştiţi că am întrebat şi aşa îl cheamă pe domnul Oliv, Oliviu. Am întrebat eu
personal. Eu vă spun că i-am văzut copia după actul de identitate. E o întrebare care mi-am
pus-o şi eu când am văzut în operativă proiectul de hotărâre. Aşa că observaţia
dumneavoastră făcută secretariatului tehnic nu mai e fundamentată.
Supunem votului proiectul de hotărâre în integralitate.
Procedura de vot e deschisă, vă rog să votaţi.
Cu 20 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
*
Trecem la proiectul de hotărâre cu nr. 7 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind constatarea încetării contractului de management încheiat cu domnul
Mircea Oliviu la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi desemnarea domnului
Săsărman Marcel în calitate de manager interimar.
Deci, aici e chiar o greşeală, dacă spuneţi că e Seserman. La mine în opis scrie
Săsărman, eu citesc bine româneşte. Vedeţi, secretariatul tehnic mă încurcă pe mine, nu pe
dumneavoastră. Deci, cu modificarea de rigoare în ordinea de zi, a domnului Seserman
Marcel în calitate de manager interimar.
Intervenţii. Dacă nu sunt, Comisia de cultură, vă rog avizul.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
13

Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Şi aici o să procedăm în acelaşi mod. În primul rând vom vota cu vot
secret desemnarea domnului Seserman Marcel în calitate de manager interimar.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 19 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri” domnul
Seserman Marcel a fost desemnat în calitate de manager interimar al Bibliotecii
Judeţene Bistriţa-Năsăud.
Trecem la votul proiectului de hotărâre în integralitate, prin care vom lua act şi de
cererea de încetare a contractului de management a domnului Mircea Oliviu.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” şi 5 „abţineri” proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
*
Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind promovarea
temporară în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, a doamnei
FONTUL DELIA-CLAUDIA.
Aici să ştiţi că şi eu am avut o reţinere, dacă să mai las pe ordinea de zi acest
proiect. Dar, ţinând cont că doamna Margit Moldovan – Dumnezeu s-o odihnească acolo
unde se va duce – era deja suspendată de o perioadă de timp din funcţie, datorită stării de
sănătate, am lăsat proiectul pe ordinea de zi pentru că sunt probleme foarte mari la Direcţia
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi e nevoie de nominalizarea unei conduceri
interimare până la momentul când se va putea organiza concursul.
Dacă sunt intervenţii aici. Dacă nu, Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Deschid procedura de vot secret pentru nominalizarea în poziţia de
director general pentru o perioadă temporară a doamnei Fontu Delia-Claudia.
Vă rog să votaţi.
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Cu 30 de voturi „pentru” doamna Fontu Delia-Claudia a fost desemnată
director interimar la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bistriţa-Năsăud.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 30 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
La punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării unui concurs de proiect cu tema: „Semn de intrare în judeţul BistriţaNăsăud”.
Cu permisiunea dumneavoastră, foarte scurt, fiind iniţiatorul acestui proiect de
hotărâre, vreau să vă aduc câteva argumente pentru care am iniţiat acest proiect de
hotărâre.
Fiecare dintre noi ne dorim să avem o poartă de intrare în casă cât mai frumoasă.
Din păcate, după anul 1989, la aceste semne de intrare în judeţ nu s-a mai făcut nimic.
Unele sunt de-a dreptul distruse în totalitate, altele sunt într-o stare avansată de degradare
şi atunci, le-am propus colegilor mei din executiv, în mod special arhitectului-şef al
judeţului, domnul Michiu Victor, să-mi pregătească un proiect de hotărâre, să discute cu
colegii din Comisia de urbanism, au fost câteva dezbateri în Comisia de urbanism, şi să
pregătim acest proiect de hotărâre prin care să organizăm acest concurs de proiecte şi
sigur, după ce vom avea câştigătorii, să facem o dezbatere în cadrul plenului Consiliului
Judeţean, să alegem acest însemn şi dacă ne vor permite resurselor financiare, să trecem şi
la organizarea licitaţiei pentru a achiziţiona aceste semne de intrare în judeţ.
Mi-aş dori ca ele să poată fi achiziţionate toate. Dacă nu vom avea resursele
financiare, ne vom orienta în primul rând pe drumul european, pe drumurile naţionale şi pe
urmă pe celelalte judeţene. Vă fac precizarea că am cerut şi este prins în proiectul de
hotărâre ca cel care va câştiga concursul, s-ar putea să fie un artist plastic, de exemplu, să
se angajeze că, împreună cu proiectanţi, cu arhitecţi, ne vor pune la dispoziţie şi un proiect
tehnic, pentru ca să putem să trecem la executarea acestui însemn.
Dacă sunt intervenţii.
Doamna preşedinte Săsărman, vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Domnul preşedinte, aş avea o respectuoasă rugăminte, în sensul de a-mi explica la
punctul 2 din Regulament – Participarea la concurs. La punctul 2.1. se face următoarea
menţiune: ”Calitatea de concurent se acordă, în principal, membrilor OAR ...”. Calitatea de
concurent nu poate fi acordată. Ea se dobândeşte prin participarea efectivă la concurs. Şi
atunci s-ar putea reformula în sensul în care: „Concursul se adresează, în principal,
membrilor OAR ...”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul arhitect-şef, vă rog să-i răspundeţi doamnei preşedinte.
Michiu Victor: - arhitect-şef –
Aşa e formulat în Regulamentul Ordinului arhitecţilor din România, că se adresează în
principal, pentru că este un concurs cu participare limitată. Deci, nu se adresează decât
profesioniştilor – arhitecţi, oameni de artă sau care sunt în studii, deci studenţii la
arhitectură sau studenţii la institutele de artă.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles domnul arhitect-şef.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Deci, atunci se poate spune: „Concursul se adresează...” nu „Calitatea de concurent
se acordă ...”. Nu putem noi acorda o calitate.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dumneavoastră ne propuneţi un amendament. Amendamentele se fac în comisie.
Ordinea de zi aţi avut-o din timp.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Noi nu am avut la comisie acest proiect de hotărâre.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă adresez rugămintea ca altă dată să îi rugaţi pe colegii dumneavoastră membrii ai
comisiei să amendeze în numele dumneavoastră ceea ce vă doriţi.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu era un amendament, domnule preşedinte. Era o fomulare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă arhitectul-şef al judeţului vă spune că formularea vine din legea care statuează
Ordinul arhitecţilor din România. Eu nu am nici o problemă. Din punctul meu de vedere se
poate reformula, dar nu sunt specialist în treaba asta. L-am rugat pe domnul arhitect să vă
dea un răspuns. V-a dat un răspuns. Înţeleg că sunteţi nemulţumită de răspunsul dânsului.
Dacă vreţi, îl mai lăsăm să vă mai explice.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu, dar şi domnia sa spunea despre faptul că acest concurs se adresează.
Michiu Victor: - arhitect-şef –
E o problemă de formulare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul arhitect, sunteţi de acord cu formularea doamnei preşedinte?
Michiu Victor: - arhitect-şef –
Da, sunt de acord.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E în regulă. Am depăşit acest moment. Dacă mai sunt alte intervenţii.
Dacă nu, vă rog frumos, Comisia de urbanism, avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte. Comisia de cultură, avizul.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi.

Domnul consilier judeţean Marc Vasile a ieşit din sală.
Cu 28 voturi „pentu” şi o „abţinere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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Trecem la proiectul cu nr. 10 – Proiect de hotărâre privind acordarea unor
recompense financiare elevulului Rareş Darius Buhai, medaliat cu aur la
Olimpiada Internaţională de Informatică, profesorului coordonator domnul
Constantin Gălăţan şi susţinerea financiară în vederea organizării Finalei de
Cupă a României la Culturism şi Fitness-seniori-Ediţia 2012.
Foarte pe scurt o să vă argumentez şi propunerea acestui proiect de hotărâre. Am
văzut că, în general, suntem cu toţii de acord că performanţa trebuie stimulată şi trebuie
răsplătită. Am făcut un gest şi vă mulţumesc pentru acordul dumneavoastră faţă de
olimpicul nostru la haltere Răzvan Martin şi a profesorului lui.
Avem în momentul de faţă un copil extraordinar, elev în clasa a X-a la Colegiul
Naţional “Liviu Rebreanu” şi cred că merită această recompensă din partea noastră. De
asemenea, şi formatorului, care a depus o muncă susţinută, domnul profesor Constantin
Gălăţan.
De asemenea, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport ne-a adresat rugămintea să-i
sprijinim în organizarea acestui concurs de nivel naţional – finala de cupă – e vorba de o
sumă de 2.000 lei. Premiul pentru domnul profesor Constantin Gălăţan 5.000 lei, iar pentru
elevul Rareş Darius Buhai 10.000 lei.
Sigur că va trebui să vedem care vor fi resursele şi procedura care o vom adopta, dar
aţi observat şi dumneavoastră că un alt sportiv care a făcut cinste mare nu doar judeţului
nostru, dar şi României, tenismenul Adrian Crişan care, după 52 de ani a reuşit să obţină o
medalie de bronz la Campionatele Europene de Tenis de Masă şi dacă vom găsi resursele
necesare, în anul ăsta o să venim în faţa dumneavoastră şi cu o astfel de propunere. Dacă
nu, în mod cert vom ţine cont anul viitor de recompensă şi pentru Adrian Crişan.
Dacă sunt intervenţii la acest proiect de hotărâre.
Dacă nu, avizul Comisiei de cultură, vă rog.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc, doamna preşedinte. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aşa cum spuneam şi la proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, Comisia economică
apreciază şi participă în mod constructiv la tot ce înseamnă proiecte majore pentru acest
judeţ, drept urmare, consider în calitatea pe care o am de preşedinte că, atât eu, cât şi
colegii mei, constatăm cu satisfacţie şi totodată, considerăm că şi acesta este un proiect
important pentru judeţ, atunci când îţi recompensezi materia cenuşie, oamenii care-ţi aduc
onoare acestui judeţ, precum şi mentorii acestor oameni, elevi, respectiv profesorul în
persoana domnului Constantin Gălăţan, drept urmare, a dat un aviz favortabil, cu 7 voturi
„pentru”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.

Domnul consilier judeţean Curteanu Eugen-Dicones şi doamna consilier judeţean
Săsărman Monica au ieşit din sală.
Cu 27 voturi „pentu” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
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La nr. 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Monografiei economico-militare a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Domnul colonel Petri Florin Virgil sunteţi aici? Vă rog frumos, în două cuvinte, să le
spuneţi colegilor noştri despre ce e vorba. E secret. Eu am acces că am certificatul ORNISS.
Cei care aveţi certificat ORNISS aveţi acces la strategie.
Petri Florin Virgil: - colonel –
Monografia economico-militară a judeţului este o lucrare complexă care a necesitat,
centralizat şi selectat date şi informaţii referitoare la structura geografică şi administrativteritorială a judeţului, resursele materiale, energetice şi umane existente în judeţ, care s-au
folosit pentru siguranţa teritorială a judeţului, pentru pregătirea forţelor necesare destinate
apărării naţionale, precum şi date şi informaţii referitoare la operaţiuni executate de către
statele membre NATO şi partenere atunci când este cazul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnul colonel Petri. Colegii care sunteţi deţinători de certificate ORNISS
puteţi să consultaţi această monografie. Ea are un regim special, e un document secret, nam putut-o aduce în dezbaterea publică. Asta este legea pe care suntem puşi în situaţia de
a o respecta.
Comisia de administraţie. Cine ne comunică avizul în lipsa doamnei preşedinte.
Gaftone Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc domnule vicepreşedinte al comisiei. Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Deschid procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi „pentu” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
La nr. 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind constituirea
dreptului de administrare pentru imobilul proprietate publică a judeţului
Bistriţa-Năsăud, situat în municipiul Bistriţa, strada Alexandru Odobescu, nr.
11, în favoarea Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud.
E un proiect de care am vorbit şi în intervenţiile mele publice. Am făcut analiza
necesară, am avut o vizită cu executivul în imobilul situat în strada Alexandru Odobescu nr.
11. Am vizitat şi sediul în care este actualmente Biblioteca Judeţeană. Am luat această
decizie de a vă propune acest proiect de hotărâre. Cred că Biblioteca Judeţeană merită un
sediu nou, cu condiţiile pe care le oferă această clădire. Mai mult decât atât, vom scuti şi
cheltuielile lunare are Bibliotecii cu 4 mii euro, chiria care se plăteşte în momentul de faţă
pentru acel spaţiu care este revendicat şi este trecut în proprietate privată.
Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, Comisia de cultură, vă rog
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie.
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Gaftone Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia economică.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Deschid procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi „pentu” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Mai avem proiectul propus suplimentar pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind modificarea criteriilor de calificare din documentaţia de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare, respectiv
activitatea de Precolectare, Colectare şi Transport al deşeurilor municipale şi
managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de colectare în Judeţul
Bistriţa-Năsăud aprobată prin art. 6 din Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 50 din 29.08.2012.
Comisia economică, domnul preşedinte, vă rog avizul.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deschid procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi „pentu” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Ultimul punct de pe ordinea de zi Diverse. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, vă mulţumesc mult şi vă doresc să aveţi un sfârşit de săptămână plăcut şi
colegilor noştri candidaţi succes în campania electorală.

*
Declar şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

P R E Ş E D I N T E,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
IOSIF REDL

Intocmit: consilier asistent Moldovan Nicoleta ____
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