ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/20881 din 13.10.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 24 septembrie 2020, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 24 septembrie 2020 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1400. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.195 din 18.09.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 24 septembrie 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.
*
Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este condusă de
domnul vicepreședinte Vasile Puica, iar prezența este făcută prin apel
nominal. La ședință sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni, după cum
urmează: domnul vicepreședinte Vasile Puica, domnul Țintean Ioan, domnul
Birișiu Gabriel-Dan, domnul Brașoveanu Constantin, doamna Cîrcu MirelaMaria, domnul Cicedea George, domnul Coman Samuel-Leon, doamna
Darabont Emiliana-Cristina, domnul Fechete Ioan, domnul Florean Ovidiu
Iosif, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul
Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea AngeloAurelian, domnul Marc Vasile, domnul Moldovan Florin-Cristian, doamna
Moldoveanu Ileana, domnul Mureșan Dumitru, domnul Niculae Anghel,
doamna Oltean Doreta, domnul Pop George, doamna Salaci-Nechita Oana,
domnul Sas Grigore, doamna Salak Adriana-Ramona, domnul Sbîrciu Călin,
domnul Scuturici Gheorghe, domnul Suciu Andrei și doamna Ulecan Maria.
Lipsește de la ședință domnul Președinte Emil Radu Moldovan, iar
mandatul de consilier județean al doamnei Săsărman Monica a încetat
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.87/2020.
*
Participă la ședință doamna Borș Alexandrina-Crina – Secretarul general
al județului.
*

De asemenea sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: doamna Butta Elena director executiv, domnul Cioarbă Teofil-Iulian - director executiv, domnul
Popescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu, doamna Pop-Oprea Iulia-Nadia –
șef serviciu, doamna Borșa Luminița - șef birou, domnul Pop Marian Gabriel șef serviciu, doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent, doamna
Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic asistent, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, domnul Spân George-Marian - consilier principal și doamna
Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
În sală a fost prezent și domnul Cerceja Răzvan – director executiv al
Asociației de dezvoltare intercomunitară “Turism în Bistrița-Năsăud”.
*
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(Ora 14 )
Vasile Puica: - vicepreședinte Bună ziua! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am
avut-o timp de aproape 4 ani. Vă doresc tuturor multă sănătate și sper că
această prietenie care ne-a legat să reziste în timp și să fie o simpatie pentru
fiecare dintre noi.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 29, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint proiectul ordinii de zi,
suplimentată cu 5 proiecte de hotărâri:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.08.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 07.09.2020
3. Proiect de hotărâre nr.IX/18524 din 16.09.2020 privind
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ganea
Octavian-Mihai
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/18539 din 16.09.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/17578 din 02.09.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud în Comisia de analiză a contestaţiilor privind
recrutarea-încorporarea, constituită pe lângă Centrul Militar
Județean Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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6. Proiect de hotărâre nr.IX/18647 din 16.09.2020 privind
aprobarea brandului județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/18142 din 10.09.2020 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea și
combaterea poleiului pe drumurile județene din județul
Bistrița-Năsăud în perioada 01.11.2020 – 31.03.2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.IX/18613 din 16.09.2020 privind
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Modernizare drum județean 154D, km 16+120 –
20+000, Budurleni – Brăteni, județul Bistrița-Năsăud”,
Tronson 1, km 16+120 – 17+515
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.IX/18516 din 16.09.2020 privind
cumpărarea imobilului-teren în suprafață de 1000 mp, situat în
municipiul Bistrița, înscris în Cartea funciară nr.66231 Bistrița,
proprietate a domnului Simionca Iosif-Marin și a doamnei
Simionca Maria
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.IX/18788 din 18.09.2020 privind
cumpărarea
imobilelor-terenuri,
situate
în
localitatea
componentă Viișoara, județul Bistrița-Năsăud, aflate în
proprietatea domnului Lazar Ioan
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.IX/18472 din 15.09.2020 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.134/2013 privind instituirea şi acordarea unor burse de
excelență, burse de merit şi burse de ajutor social de către
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.IX/18678 din 17.09.2020 privind
aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud, în calitate de
partener, la implementarea proiectului „Centrul de Informare
Europe Direct Bistriţa”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.XI/18766 din 17.09.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico3

economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de
supraveghere video pentru 180 de puncte de colectare a
deșeurilor din mediul urban”

Iniţiator: Ioan Țintean – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.XI/18838 din 18.09.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Construirea unei
hale în cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor
Tărpiu, pentru depozitarea deşeurilor reciclabile valorificabile
obţinute în urma sortării în cadrul Staţiei de sortare”
Iniţiator: Ioan Țintean – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Proiect de hotărâre nr.IX/18826 din 18.09.2020 pentru
aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul
județului Bistriţa-Năsăud a Programului sportiv de utilitate
publică „Promovarea sportului de performanţă”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre nr.IX/18840 din 18.09.2020 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului
de performanţă”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

17. Proiect de hotărâre nr.IX/18847 din 18.09.2020 privind
numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia
de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2020
pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea
sportului de performanţă”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

18. Proiect de hotărâre nr.IX/18710 din 17.09.2020 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

19. Proiect de hotărâre nr.IX/18815 din 18.09.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

20. Proiect de hotărâre nr.IX/19035 din 21.09.2020 privind
aprobarea încheierii de către Județul Bistrița-Năsăud a unui
acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Vest pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul
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regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate
urbană,
regenerare
urbană,
centre
de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect
2”, finanțat prin POAT 2014-2020

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

21. Proiect de hotărâre nr.IX/19165 din 22.09.2020 privind
aprobarea încheierii de către Județul Bistrița-Năsăud a unui
acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Vest pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul
regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate
urbană,
regenerare
urbană,
centre
de
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect
1”, finanțat prin POAT 2014-2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

22. Proiect de hotărâre nr.IX/19157 din 22.09.2020 privind a
șaptea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

23. Proiect de hotărâre nr.IX/19144 din 22.09.2020 privind
încetarea, prin răscumpărare, a concesiunii asupra imobiluluiteren în suprafață de 0,61 ha, situat în localitatea Posmuș,
nr.12, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară
nr.25679 Șieu, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

24. Diverse

*

Vasile Puica: - vicepreședinte Vă rog să încărcați ordinea de zi. Ordinea de zi a fost încărcată, vă rog
să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat domnul vicepreședinte Puica Vasile și domnul consilier
județean Coman Samuel-Leon.)
Mulțumesc.
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*

Vasile Puica: - vicepreședinte –
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.08.2020
Vă rog să încărcați procedura de vot. Procedura de vot a fost încărcată,
vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu au votat: domnul vicepreședinte Puica Vasile, domnul consilier
județean Coman Samuel-Leon și domnul consilier județean Mureșan
Dumitru.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte –
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 07.09.2020
Vă rog să încărcați punctul 2.

Cu 26 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Coman Samuel-Leon, domnul
consilier județean Lăcătuș Emil și domnul consilier județean Marc Vasile.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/18524 din 16.09.2020 privind
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ganea
Octavian-Mihai
Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale și
propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ganea
Octavian-Mihai.
Vă rog încărcați proiectul de hotărâre.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Având în vedere adresa nr.IX/19105 din 22.09.2020 prin care domnul
Ganea Octavian-Mihai ne informează că este în imposibilitate obiectivă de a
se prezenta în fața Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea depunerii
jurământului, ordinea de zi nu se suplimentează cu proiectul de hotărâre
nr.IX/18534 din 16.09.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.76/2016 privind
constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Hotărârii nr.80/2016 privind alegerea şi
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
cu modificările şi completările ulterioare.
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*

Vasile Puica: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.IX/18539 din 16.09.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
Mulțumesc.

*

Vasile Puica: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.IX/17578 din 02.09.2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în Comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutareaîncorporarea, constituită pe lângă Centrul Militar Județean BistrițaNăsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Se supune la vot secret art.1 - desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul Ceclan-Oprea Ciprian, consilier superior în
cadrul Serviciului managementul resurselor umane, organizare, control,
membru în Comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea,
constituită pe lângă Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud.
Vă rog să încărcați Art.1 la proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru”, 1 vot „îm potrivă” și 1 consilier
județean care nu a votat, art.1 a fost adoptat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate.
Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Coman Samuel-Leon, domnul
consilier județean Moldovan Florin Cristian și domnul consilier județean
Mureșan Dumitru.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/18647 din 16.09.2020 privind
aprobarea brandului județului Bistrița-Năsăud
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Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost încărcat, vă
rog să votați.
Domnul Coman Samuel-Leon vă rog să votați în chat, mă roagă cei de
la asistență tehnică să vă anunț.

Cu 26 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Coman Samuel-Leon, domnul
consilier județean Moldovan Florin-Cristian și domnul consilier județean
Scuturici Gheorghe.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 7. Proiect de hotărâre nr.IX/18142 din 10.09.2020 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea și
combaterea poleiului pe drumurile județene din județul BistrițaNăsăud în perioada 01.11.2020 – 31.03.2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt. Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat domnul vicepreședinte Puica Vasile și domnul consilier
județean Forai Mihael-Simion.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 8. Proiect de hotărâre nr.IX/18613 din 16.09.2020 privind
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Modernizare drum județean 154D, km 16+120 – 20+000,
Budurleni – Brăteni, județul Bistrița-Năsăud”, Tronson 1, km
16+120 – 17+515
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt. Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Moldovan Florin Cristian.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 9. Proiect de hotărâre nr.IX/18516 din 16.09.2020 privind
cumpărarea imobilului-teren în suprafață de 1000 mp, situat în
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municipiul Bistrița, înscris în Cartea funciară nr.66231 Bistrița,
proprietate a domnului Simionca Iosif-Marin și a doamnei Simionca
Maria
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nefiind discuții, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.

Cu 29 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 10. Proiect de hotărâre nr.IX/18788 din 18.09.2020 privind
cumpărarea imobilelor-terenuri, situate în localitatea componentă
Viișoara, județul Bistrița-Năsăud, aflate în proprietatea domnului
Lazar Ioan
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nefiind discuții, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 11. Proiect de hotărâre nr.IX/18472 din 15.09.2020 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.134/2013 privind instituirea şi acordarea unor burse de
excelență, burse de merit şi burse de ajutor social de către Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt. Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 12. Proiect de hotărâre nr.IX/18678 din 17.09.2020 privind
aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud, în calitate de
partener, la implementarea proiectului „Centrul de Informare
Europe Direct Bistriţa”
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Discuții?
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Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Coman Samuel-Leon și domnul
consilier județean Moldovan Florin Cristian.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 13. Proiect de hotărâre nr.XI/18766 din 17.09.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de
supraveghere video pentru 180 de puncte de colectare a deșeurilor
din mediul urban”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „îm potrivă” și 2 consilieri
județeni care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(A votat împotrivă domnul consilier județean Coman Samuel-Leon. Nu au
votat domnul consilier județean Moldovan Florin Cristian și domnul consilier
județean Scuturici Gheorghe.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 14. Proiect de hotărâre nr.XI/18838 din 18.09.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Construirea unei hale
în cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu,
pentru depozitarea deşeurilor reciclabile valorificabile obţinute în
urma sortării în cadrul Staţiei de sortare”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon și doamna
consilier județean Ulecan Maria.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 15. Proiect de hotărâre nr.IX/18826 din 18.09.2020 pentru
aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul
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județului Bistriţa-Năsăud a Programului sportiv de utilitate publică
„Promovarea sportului de performanţă”
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 16. Proiect de hotărâre nr.IX/18840 din 18.09.2020 privind
aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020 pentru Programul
sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 17. Proiect de hotărâre nr.IX/18847 din 18.09.2020 privind
numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de
finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2020 pentru
Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de
performanţă”
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Se supune la vot secret Art.1 - numirea comisiei de evaluare a
programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului BistriţaNăsăud în anul 2020 pentru Programul sportiv de utilitate publică
"Promovarea sportului de performanţă", în următoarea componenţă:
1. Domnul Moldovan Grigore-Florin - administrator public
- preşedinte;
2. Doamna Suciu Georgeta-Angela - consilier superior
- membru;
3. Doamna Hoha Cecilia-Alisa
- consilier juridic asistent - membru;
4. Doamna Cîrcu Mirela-Maria
- consilier judeţean
- membru;
5. Domnul Forai Mihael-Simion
- consilier judeţean
- membru;
6. Domnul Moldovan Florin-Cristian - consilier judeţean
- membru;
7. Doamna Luşcan Corina-Dana
- consilier principal
- secretar.
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Vă rog să încarcați art.1 la proiectul de hotărâre.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, art.1 a fost adoptat.
Vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Se supune la vot
proiectul de hotărâre în integralitate.
Vă rog să votați.

Cu 28 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Marc Vasile.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 18. Proiect de hotărâre nr.IX/18710 din 17.09.2020 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Domnule vicepreședinte, aș dori să știu care sunt motivele, mai pe
înțelesul tuturor, pentru care se face modificarea de structură, de
organigramă în ultima ședință ordinară de consiliu județean. Eu m-am uitat
peste proiect și am văzut niște lucruri destul de interesante, și aș dori să
primesc o explicație de la aparatul de specialitate al consiliului județean care
s-a ocupat de acest aspect.
Iulia-Nadia Pop-Oprea: - șef serviciu Organigrama și statul de funcții se modifică în vederea eficientizării
aparatului de specialitate al consiliului județean.
Vasile Puica: - vicepreședinte Alte discuții?
Dacă nu sunt alte discuții, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 22 de voturi „pentru”, 1 vot „îm potrivă” și 6 consilieri
județeni care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(A votat împotrivă domnul consilier județean Moldovan Florin-Cristian.
Nu au votat: domnul consilier județean Birișiu Gabriel-Dan, domnul consilier
județean Brașoveanu Constantin, domnul consilier județean Coman SamuelLeon, domnul consilier județean Florean Ovidiu-Iosif, domnul consilier
județean Marc Vasile și domnul consilier județean Scuturici Gheorghe.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 19. Proiect de hotărâre nr.IX/18815 din 18.09.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
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Comisia de administrație - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 23 de voturi „pentru” și 6 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Brașoveanu Constantin, domnul
consilier județean Coman Samuel-Leon, domnul consilier județean Florean
Ovidiu-Iosif, domnul consilier județean Marc Vasile, domnul consilier județean
Moldovan Florin-Cristian și domnul consilier județean Scuturici Gheorghe.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 20. Proiect de hotărâre nr.IX/19035 din 21.09.2020 privind
aprobarea încheierii de către Județul Bistrița-Năsăud a unui acord
de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de
dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură
rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură - proiect 2”, finanțat prin POAT 2014-2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați. Mulțumesc.

Cu 26 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Brașoveanu Constantin, domnul
consilier județean Florean Ovidiu-Iosif și domnul consilier județean Marc
Vasile.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 21. Proiect de hotărâre nr.IX/19165 din 22.09.2020 privind
aprobarea încheierii de către Județul Bistrița-Năsăud a unui acord
de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de
dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură
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rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură - proiect 1”, finanțat prin POAT 2014-2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 26 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat: domnul consilier județean Coman Samuel-Leon, domnul
consilier județean Florean Ovidiu-Iosif și domnul consilier județean Lăcătuș
Emil.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 22. Proiect de hotărâre nr.IX/19157 din 22.09.2020 privind a
șaptea 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
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon și domnul
consilier județean Florean Ovidiu-Iosif.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 23. Proiect de hotărâre nr.IX/19144 din 22.09.2020 privind
încetarea, prin răscumpărare, a concesiunii asupra imobilului-teren
în suprafață de 0,61 ha, situat în localitatea Posmuș, nr.12, județul
Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.25679 Șieu,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.

Cu 25 de voturi „pentru”, 2 „abțineri” și 2 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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(S-au abținut de la vot domnul consilier județean Moldovan Florin
Cristian și domnul consilier județean Mureșan Dumitru. Nu au votat domnul
consilier județean Coman Samuel-Leon și domnul consilier județean Florean
Ovidiu-Iosif.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte Dacă sunt alte probleme?
Nefiind alte discuții vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe
care am avut-o și vă doresc o după-masă frumoasă cu multă sănătate,
bucurii și împliniri. Doamne ajută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1455)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREȘEDINTE,
VASILE PUICA
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