ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. I/8853 din 21.04.2021
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 19 aprilie 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 19 aprilie 2021 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.75 din 14.04.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2021, 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.
*
Prezența este făcută de domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin apel nominal. La ședință sunt
prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează: domnul KecskésSimionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte, doamna Tabără Camelia vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Dorel, domnul Cârlig
Cristian-Costel, doamna Calo Viorica, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Critina, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu Augustin-Florinel,
domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore,
domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul
Moldovan Florin-Cristian, domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George,
domnul Puica Vasile, domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile,
domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici Gheorghe,
doamna Ulecan Maria și domnul Zăgrean Ioan.
*
Participă la ședință doamna Borș Alexandrina-Crina - Secretarul general
al județului și domnul Moldovan Grigore-Florin - Administratorul public al
județului.
*
De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarbă TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamna

Bugnar Daniela-Florina - șef serviciu, doamna Palade Ionela-Crina - consilier
superior, domnul Spân George-Marian - consilier principal, doamna Sabău
Oana-Diana - consilier juridic asistent și doamna Ivan Anamaria-Mihaela consilier cabinet președinte.
*
A fost invitat la ședință și este prezent domnul Lazany Gabriel manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița.
*
00
(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Sper că sunteți bine cu
toții!
Cu permisiunea dumneavoastră începem prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30 plus
președintele, fiind astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna
desfășurare a lucrărilor ședinței.
Înainte de a trece la ordinea de zi, îl invit pentru depunerea
jurământului pe viitorul nostru coleg, domnul profesor Antal Attila.
O să vă rog să procedăm la depunerea jurământului.
*

Depunerea jurământului de către domnul Antal Attila.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Felicitări, domnule consilier, mult succes în noua activitate!
Cu permisiunea dumneavoastră, stimați colegi, o să trecem la
prezentarea proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.VIII/8197 din 14.04.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările
ulterioare

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

2. Proiect de hotărâre nr.XI/8074 din 13.04.2021 privind
aprobarea cotizației anuale a Județului Bistrița-Năsăud, membru al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără - Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/8248 din 14.04.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi, la
proiectul ordinii de zi?
Dacă nu, deschidem procedura de vot, vă rog să votați. Rugămintea...
încă trei colegi, domnul Coman, domnul Ganea și domnul Lăcătuș, vă rog să
mai încercați.

Cu 31 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Mulțumesc frumos.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/8197 din 14.04.2021 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările
ulterioare
Comisia de administrație, vă rog avizul.
Vasile Puica: - consilier județean Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc. Intervenții? Nu sunt intervenții. Supun votului secret
art.I: modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votați.

Cu 31 de voturi „pentru”, art.I a fost adoptat.

Mulțumesc frumos.
Supun votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre în integralitate. Vă
rog să votați, stimați colegi.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2.
Proiect de hotărâre nr.XI/8074 din 13.04.2021 privind
aprobarea cotizației anuale a Județului Bistrița-Năsăud, membru al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia economică - aviz nefavorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, stimați colegi.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean O intervenție scurtă, domnule președinte, dacă se poate.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, am votat în comisie „împotrivă” și aș vrea să
argumentez. Se propune din nou o mărire de cotizație. De fapt, în spate la
aceasta, sunt câteva angajări. Problema este că, de fapt, există două instituții
pe care le știm cu toții foarte bine. Primăriile, care ar trebui, în primul rând,
să-și facă bine treaba, nu o fac, pentru că vin cu foarte multe motivații. Unele
primării! Unele își fac treaba și au, în ultima vreme, un război împotriva celor
care aruncă gunoi pe apă și cine știe pe unde, prin pădure ... Aceste primării,
care poartă război cu cei care aruncă gunoiul, reușesc încet, încet, să facă
curățenie pe spațiul lor. Ceilalți și-ar dori, poate unii, să arunce această
sarcină pe alt organism și pe lângă acest organism care este primăria, care
are cea mai mare autoritate și care știe foarte bine cine aruncă gunoiul și
unde aruncă, își cunosc primarii foarte bine cetățenii ... mai este Garda de
Mediu! Să mai facem o structură, o suprastructură, din nou, și problema este
următoarea: acei 8 oameni care se angajează, e clar că nu o să fie suficienți
pentru 200 și de sate, câte sunt în județul nostru.
Parcă vă văd domnule președinte, că cei care astăzi cer angajarea celor
8 oameni, vin și cer dublarea, pentru că ce să faci cu 8 oameni? Cu 8 oameni
nu ai cum să ajungi în atâtea sate. Votez „împotrivă”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Ați putea să-mi dați un exemplu de primărie care a pornit lupta
împotriva celor care aruncă deșeuri peste tot?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, da. Încă mai multe, nu una!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog. Una, care credeți dumneavoastră că este cea mai implicată
primărie sau primar în activitatea aceasta.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Vă dau mai mulți, ca să nu fie numai unul. Am văzut în ultima perioadă
de timp, în ultima perioadă, 3 - 4 ani, primarul din Sângeorz, pe care știți și
dumneavoastră că îl respect....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bun. Am o rugăminte la dumneavoastră, o secundă... Să știți că
propunerea cu corpul de control, pentru că aceasta este realitatea, primarul
orașului Sângeorz-Băi este în momentul de față cel mai implicat în această
batălie cu toți cei care din păcate, nu respectă ... pe lângă faptul că nu
respectă legea, nu-și respectă semenii și mediul ... și să știți că această
propunere, ideea de a crea un corp de control la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru deșeuri ... este domnul primar al orașului SângeorzBăi, Traian Ogâgău.
Avem cu toții o problemă foarte mare legată de modul în care se aruncă
deșeuri pe toate sursele de viață, pe toate cursurile de râu. Adunarea Generală
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a A.D.I. Deșeuri, care este formată din primari și reprezentanții comunităților a
luat această decizie cu o majoritate covârșitoare de voturi și sigur că ne-au
solicitat tuturor celor 63 de membrii ai A.D.I. Deșeuri o mărire de cotizație
pentru a putea acoperi aceste lucruri.
Cei de la garda de mediu, domnule consilier, în permanență se plâng că
sunt foarte puțini. Eu cred că, fără a face un front comun: garda de mediu,
jandarmeria, poliția, primăria, un potențial corp de control al A.D.I Deșeuri,
dacă el va fi validat de către majoritatea consiliilor locale, inclusiv a noastră, a
tuturor, în mod special și dumneavoastră în calitate de dascăl împreună cu
colegii dumneavoastră veți avea un rol important în a încerca să le explicăm
copiilor, încă de pe băncile școlii cât de important este să colectăm selectiv
deșeurile ... cred că va fi foarte greu de depășit această situație.
Am luat act de explicația dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Să termin, că v-ați băgat peste mine. Încă un minut am numai, nu mai
mult.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Da, domnule consilier. Doamne ferește, îmi cer scuze dacă m-am băgat
peste dumneavoastră, că nu obișnuiesc.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, deci, există primarul din Sângeroz-Băi, mai este
primarul din Zagra, pe care l-am văzut zilele trecute foarte axat, împreună cu
cetățenii și cu viceprimarii ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule consilier, aș avea o singură rugăminte la dumneavoastră, nu
suntem la dezbateri acum. V-ați spus un punct de vedere, dacă mai aveți ceva
complementar? Dacă nu, v-aș fi recunoscător dacă am merge mai departe și
pe urmă, când facem dezbateri despre deșeuri, vă ascultăm cu mare drag.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, nu m-ați convins, votez „împotrivă”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Regret că nu v-am convins, adică eu nu mă mir că nu v-am convins, nu
aveam foarte mari așteptări, dar îmi pare rău că nu v-au convins colegii
dumneavoastră, primari liberali, care sunt pe bună dreptate, marea lor
majoritate, susținători a unor măsuri care să ducă la curățarea județului
Bistrița-Năsăud. Dar, e dreptul dumneavoastră, veți vota cum ați decis.
Dacă nu mai sunt alte intervenții?
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Aș dori să intervin, domnule președinte, dacă îmi dați voie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Iertați-mă, domnule consilier Moldovan, vă rog.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu aș veni mai degrabă cu o
propunere către dumneavoastră și e una de bun simț. Dat fiind că, într5

adevăr, există această dorință de a scăpa de deșeurile din județul BistrițaNăsăud, nu văd neapărat lucrul acesta ca fiind negativ ci, mai degrabă, ca o
întărire a ceea ce vor să facă garda de mediu și primarii noștri din județ. Dar,
ce propunere aș avea la dumneavoastră ... este ca mandatele acestor 7
colegi, viitori colegi, să fie stabilite la un an de zile cu evaluare, tocmai ca să
putem, după un an de zile, să apreciem, consiliul județean, dacă aceștia și-au
făcut treaba și dacă menirea pentru care ei vor fi angajați, va fi îndeplinită.
Așadar, domnule președinte, cred că este o propunere de bun simț și
sper că veți achiesa la aceasta, dat fiind că până la urmă, tot consiliul
județean va evalua munca acestor oameni prin ... bineînțeles un raport și
faptele pe care le vom vedea cu toții.
Vă mulțumesc!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Propunerea dumneavoastră mi se pare foarte constructivă și foarte
corectă. Consiliul județean nu-i poate evalua că nu are nici un atribut.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Prin A.D.I. Deșeuri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu are, că e doar unul din cei 63 de membri, domnule consilier.
Propunerea dumneavoastră, subliniez încă o dată, mi se pare una foarte
bună și dacă vor fi de acord colegii noștri, o să punem un amendament la
proiectul nostru de hotărâre, prin care solicităm ca angajarea să se facă de
probă, nu știu cum prevede exact Codul muncii...
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean Perioadă determinată.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu știu dacă trebuie să facem pe perioadă determinată. Nu pot să vă
spun concret, propunerea este foarte bună. Aceasta este cel mai important,
vor vedea colegii mei, doamna secretar general, care este modalitatea de
inserare în corpul hotărârii a propunerii dumneavoastră.
Eu voi supune la vot propunerea cu amendamentul făcut de
dumneavoastră și evident că, la un an de zile trebuie să fie făcută o evaluare,
contractul de muncă să prevadă acest lucru și în condițiile în care sarcinile de
serviciu, rezultatele unui an de zile nu sunt cele scontate, Consiliul de
Administrație al A.D.I. Deșeuri prin conducerea A.D.I. Deșeuri, să poată
înceta contractul de muncă cu cei angajați.
Am solicitat ca, undeva în aceeași linie ca și dumneavoastră, acest
concurs să fie unul foarte transparent. Am propus, în calitatea mea de
reprezentant al cetățenilor, directorului de la A.D.I. Deșeuri, pe modelul
foarte bun, spun eu, care l-a aplicat domnul primar Turc și Primăria Bistrița la
concursul de la Casa de cultură, ca partea de interviu, să fie una publică, ca
toți cetățenii să vadă, comisia de concurs să fie una transparentă, formată din
reprezentanții tuturor grupurilor politice, mai exact primari din toate grupurile
politice din județ, pentru că eu cred că avem un interes comun cu toții, să
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încercăm să-i sancționăm pe cei care nu respectă nici pe concetățeanul lui,
nici mediul, nici legea și așa mai departe.
Deci, în concluzie, o să supun votului dumneavoastră acest proiect de
hotărâre cu amendamentul făcut de domnul consilier județean Florin
Moldovan, cu precizarea că doamna secretar general are misiunea să pună în
acord proiectul de hotărâre cu legislația muncii și cu toate celelalte.
Am deschis procedura de vot, deci proiectul de hotărâre cu
amendamentul domnului consilier județean Florin Moldovan. Vă rog să votați.
Au votat 27 de consilieri. Domnul Filipoiu Augustin vă rog să mai
încercați. Domnul Moldovan Florin, am supus la vot și amendamentul
dumneavoastră, am rugămintea să votați.
Domnul Filipoiu și domnul Moldovan Florin.
Augustin-Florinel Filipoiu: - consilier județean Domnule președinte, mie îmi arată trimis votul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mai este un vot. Domnule consilier Moldovan.
Florin-Cristian Moldovan: - consilier județean L-am trimis, nu știu de ce îmi dă o eroare, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Spuneți-ne care este votul dumneavoastră ca să-l consemnăm.
Eu am 30 de voturi.
Domnule consilier județean Moldovan Florin?
Deci, întâmplător, cel care propune un amendament la proiectul de
hotărâre s-a deconectat de la ședință înainte de a vota. Este interesantă
această politică, dar important este interesul cetățenilor. Clasa politică tânără
are un mod interesant de abordare a problemelor. Domnul consilier județean
Florin Moldovan o să ne explice că i-a căzut netul, dar e bine că a propus un
amendament constructiv pentru buna funcționare a corpului de control.

Cu 22 de voturi „pentru” și 9 ”împotrivă”, proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
(Au votat împotrivă următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Coman Samuel-Leon, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Ganea
Octavian-Mihai, domnul Marica Marius-Macedon, domnul Rus Dorin-Octavian,
domnul Rus Marin-Vasile, domnul Sbîrciu Călin, doamnul Scuturici Gheorghe.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3.
Proiect de hotărâre nr.VIII/8248 din 14.04.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului BistriţaNăsăud pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
7

Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să fac o precizare înainte de a
trece la dezbateri.
Colegii consilieri județeni, domnul consilier județean Marin Rus și domnul
președinte al Comisiei economice Gheorghe Scuturici, au făcut o propunere
cred că la fel de constructivă, pe care sper să o putem aplica de la următorul
buget. Pentru transparență și pentru democrație participativă, pentru
următorul buget să alocăm o sumă care să fie adresată celor care sunt
interesați de dezbaterea bugetului, de ceea ce se întâmplă cu județul. O să-l
rog pe domnul doctor Marin Rus și pe domnul președinte al Comisiei
economice Gheorghe Scuturici, în următoarea perioadă, să aprofundeze acest
subiect, cu domnul director al Direcției economice și cred că fiecare
propunere care vine, constructivă, din partea unora dintre dumneavoastră,
trebuie să aibă atenția noastră și fiecare lucru bun trebuie să fie pus în
practică, indiferent de unde vine ideea.
Eu vă mulțumesc frumos pentru propunere, sunt „pentru” o astfel de
inițiativă, o voi susține, am rugămintea domnule doctor Rus, domnule
președinte Scuturici, în următoarea perioadă să aprofundați subiectul, să
studiem legislația, pentru că în Statutul județului, în Legea administrației
publice, în Codul administrativ, este un pic mai altfel decât în al unui UAT de
comună, oraș sau municipiu și trebuie să vedem pe ce zonă, pentru că foarte
multe dintre sumele noastre sunt sume cu destinație specială, cum ar fi cele
de la DGASPC, școlile speciale, cornul și laptele, drumuri și așa mai departe.
Sunt convins că împreună putem găsi o soluție și pentru propunerea
dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Intervenții din partea dumneavoastră dacă sunt, vă rog.
Gheorghe Scuturici: - consilier județeanScuturici sunt, domnule președinte. Oare mă auziți?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă aud acum, vă rog!
Gheorghe Scuturici: - consilier județeanMulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că și noi suntem
încântați că ați luat în considerare propunerea noastră și la fel ca și
dumneavoastră, vrem să fim constructivi, să facem lucruri bune, în măsura în
care putem pentru județ și pentru cetățenii județului nostru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulțumesc frumos.
Gheorghe Scuturici: - consilier județeanDomnule președinte, am văzut că veniți în fața noastră cu un buget
măreț, un buget stufos, un buget bazat în mare parte pe dezvoltare. Ceea ce
și noi apreciem acest lucru și chiar votul meu va fi un vot „pentru” acest
buget. Am mai observat domnule președinte că în prevederile bugetare ați
ținut cont și de părerile noastre, de propunerile noastre. Mă refer în principal
la reducerea cheltuielilor pe funcționare, domnule președinte. Aproape pe
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toate ... chiar și în aparatul propriu ați redus, cu toate că noi am zis că ar fi
bine să faceți aceste reduceri diminuând din posturile care sunt să zic
oarecum mai mult în plus. Dar, în fine, important e că ați ținut cont, ați redus
destul de bine zic eu funcționarea instituțiilor subordonate și a aparatului
propriu și este un lucru bun, sper eu. Să vedem și la final.
Doar că, domnule președinte, este cred că același tertip pe care-l
folosiți an de an cu propunerea bugetară, un procent de 73% aproape,
72,9% sună bine. Am văzut că l-ați prezentat și presei, deci toate ar fi de
laudă. Numai că, domnule președinte, nu putem să uităm că și anul trecut și
în anii anteriori, la sfârșitul anului, execuția bugetară era de sub 50%, pe
undeva 30-40%, ceea ce nu era deloc încântător, domnule președinte.
Dar aceasta este. Poate că anul acesta sau dacă nu, v-aș face o
propunere, domnule președinte ca, până la finalul mandatului, în unul dintre
ani, poate se face ... să propuneți un buget real, bazat pe cifre reale, în care
să ajungem cu o execuție bugetară ... să nu fiu prea exagerat, de 80-85%.
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc și eu, domnule președinte. Era mai, mai să mă dau pe spate
cu scaunul că ne-ați lăudat și sunteți de acord cu noi. Dar, ca norocul că nu
m-am dat. Eu sunt dispus să fac un angajament cu dumneavoastră, domnule
Scuturici, dacă dumneavoastră vă angajați cu guvernul dumneavoastră să
rezolvați problema achizițiilor publice și să nu mai dureze o achiziție publică
3-5 ani.
Dacă dumneavoastră rezolvați lucrul acesta, eu mă angajez să pun pe
masă cifrele de care spuneți. Nemulțumirea dumneavoastră este una
justificată și corectă. Eu și toți colegii din aparatul de specialitate ne-am dori
să avem o execuție bugetară cu mult mai bună. Pentru noi, pentru
dumneavoastră și pentru cetățeni este frustrant, domnule Scuturici, să avem
bani din fondurile europene în conturile consiliului județean din toamna anului
2018 și să fie lucrări care nu au început nici în 2021 și atunci normal că ele se
regăsesc, ciclic în fiecare buget și fac suma execuției, procentul execuției
bugetare de neacceptat sau unul neplăcut sau nu unul care să fie corect.
Dar lucrul acesta nu-l puteți rezolva nici dumneavoastră și din păcate
nu-l pot rezolva nici eu. De asemenea, vom regăsi în buget din vara anului
2019 banii pentru drumul județean Beclean-Nușeni-Chiochiș, banii pentru
Sânmihai-Micești-Visuia, banii pentru Domnești-Neșeni-Albești-Galații Bistriței,
unde, din păcate, procedurile de contestare la CNSC și la Curtea de Apel nu
se mai termină. Era mai, mai să se termine săptămâna trecută, dar în ultimul
moment, 2 sau 3 companii au depus o altă contestație. Deci, critica
dumneavoastră este chiar una justificată, numai că nu prezentată chiar cum
ar trebui, în modul clar și corect. Dar, am luat act de ea, și eu îmi doresc ca
cifrele execuției bugetare să crească. Vă mulțumesc pentru colaborare și
pentru aprecieri și sunt convins că avem cu toții același interes: dezvoltarea
județului Bistrița-Năsăud, îmbunătățirea calității vieții.
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Am realizat multe lucruri împreună și cred că vom mai putea realiza alte
lucruri în cei 3 ani cât eu voi mai fi colegul dumneavoastră. Pe urmă, aștept
cu mare interes ca dumneavoastră cei care veți mai fi în consiliu cu viitorul
președinte de consiliu județean să bateți cifrele pe care am reușit noi
împreună să le realizăm.
Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Dacă îmi dați voie, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo, vă rog.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc frumos. Eu trebuie să vă explic că, colegilor mei din cele 2
comisii, de la administrație și juridic, le-am explicat punctul meu de vedere,
de ce m-am abținut la cele două comisii, deci nu am votat „pentru”. Mi-aș
dori foarte mult să vă explic și dumneavoastră. Am primit bugetul, pe suport
de hârtie, primul buget pe suport de hârtie, l-am studiat foarte mult. Am
primit bugetul pe internet, l-am studiat și pe acesta și, între primul buget și
celălalt, am văzut o mică diferență. Vă explic despre ce este vorba. Adică nu
că nu ați ști dumneavoastră. La dumneavoastră nu se întâmplă absolut nimic,
nu se poate schimba absolut nimic fără să știți dumneavoastră.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Aveți o părere prea bună despre mine, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Dar de ce să nu o am? Dacă am de spus ceva, vă spun, dacă nu, nu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte De acord, dar despre asta chiar nu știu, vă rog să-mi spuneți.
Viorica Calo: - consilier județean Așa, la muzeu au fost alocați la bugetul muzeului, în primul buget care
l-am primit, 3900, la al doilea a fost suplimentat cu 200, deci s-a ajuns la
suma de 4100. Bun, la Gloria, am întrebat pe domnul director ce sumă a fost
alocată în buget anul trecut, în 2020. Dânsul mi-a răspuns, și cred că este
suma corectă, că dânsul este directorul economic, 10.000 de lei. Anul acesta
s-a suplimentat și este 15.195 de lei. Deci cu 5.195 de lei.
Să știți, domnule președinte, că eu v-am urmărit în conferința de presă,
de la cap la coadă. Am văzut-o de la început până la sfârșit. Pe bune, acum
chiar mi-a plăcut absolut tot ce ați vorbit în fața presei și ați spus așa de
frumos că suntem solidari și toți trebuie să suferim, în ghilimele. Da, să
suferim că este perioadă de pandemie, suntem în periodă de criză.
Păi, atunci vă întreb pe dumneavoastră ca și președinte de consiliu
județean, de ce muzeul a putut fi suplimentat cu 200 mii lei și Gloria Bistrița
cu încă 5.195 mii lei în plus?
Dacă mă lămuriți, pentru mine și pentru toți cetățenii din județul acesta,
voi vota pentru buget. Dacă nu mă lămuriți, ca să fiu liniștită de ce s-a putut
suplimenta cu asemenea sume mari în perioadă de criză și nu suferim, în
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ghilimele, toți, am să mă abțin de la acest proiect. Dar, mi-aș dori foarte mult
să fiu și eu de acord, cu tot ce se întâmplă în județul acesta, pentru cetățenii
din județ. Mulțumesc, domnule președinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Și eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Calo. Eu nu am știut de
modificările acestea, dar, așa cum am amendat și hotărârea trecută o să o
amendăm și pe cea de acum. Cei 200 mii lei de la 3.900 la 4.100 vor fi retrași
și duși în fondul de rezervă al consiliului județean și vom decide la rectificare
ce vom face cu ei. Deci, va rămâne bugetul inițial, așa cum ați făcut
dumneavoastră, cu precizarea că toată lumea trebuie să fie tratată în mod
egal.
Cu Gloria este următorul subiect, doamna Calo. Am explicat de mai
multe ori, dacă decizia e bună sau nu e bună, nu știu. Dar, ne dorim foarte
mult să trecem într-o altă etapă. S-a decis de către consiliul de administrație
și eu am fost de acord cu acest lucru, să creștem calitatea lotului, să
finanțăm 300 și ceva de fetițe care sunt în Academia Gloria Junior, înființată
pentru a îndeplini condițiile și regulamentele federației de a avea o echipă de
Liga a II-a și pentru a da o șansă fetițelor, să poată să promoveze, cele care
au calitate, la 15, 16, 17 ani, să poată promova într-o nouă etapă, adică în
echipa de Liga a II-a sau de Divizia A, cum îi spune, o treaptă sau un pas
până la echipa mare.
De asemenea, sunt condiționalități regulamentare, dacă nu există
această echipă, trebuie să ții obligatoriu la echipa mare și să joace minim o
jumătate de oră pe meci, o jucătoare de sub 23 de ani, nu știu câte minute
pe tot campionatul, o altă jucătoare sub 21 de ani. Nu știu eu toate detaliile
pe acest subiect.
În plus față de aceasta, doamna Calo, vedeți și dumneavoastră că din
păcate, această pandemie a lovit în toate direcțiile și sunt, din păcate, foarte
mulți copii, foarte talentați, care nu pot să se ducă să-și facă baremele de
punctaj și să meargă la Olimpiadă. Vă dau un exemplu, este o tânără, îmi
scapă prenumele, Musteață o cheamă, care face taekwondo. A avut rezultate
extraordinare la nivel european și mondial. În acest an nu putea să meargă la
campionatele balcanice sau europene să-și facă punctajul, să ajungă la
Olimpiadă. Noi am luat această decizie, împreună cu consiliul de
administrație, de a încerca, acolo unde există performanță și minusuri, să
putem să completăm noi, ceea ce nu poate face CSM-ul cu Direcția
Județeană de Tineret și Sport, Federația Națională, pentru a nu priva acești
copii minunați, care au muncit foarte mult, să ajungă să-și îndeplinească
visul. De asemnea, astăzi de dimineață a fost la mine, domnul profesor Rus,
al cărui elev a câștigat campionatele naționale de alergare montană. S-a
calificat la Balcaniadă și la Campionatul European și nu are adidași, doamna
Calo, și trening să se ducă la aceste campionate. Am cerut președintelui
consiliului de administrație și directorului să-l cheme pe copilaș să-i ia
mărimile, să cumpărăm două rânduri de adidași, un șort, un maieu și un
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trening, pentru că reprezintă județul acesta și e foarte, foarte multă muncă.
Și atunci, aici este o diferență de creștere a bugetului, pentru că am început
să preluăm foarte multe probleme ale comunității. Pentru că, din păcate, de
la nivelul Federațiilor Naționale, din zona cluburilor, nu a mai existat sprijin.
Acest sport a fost finanțat sau acești copii au fost finanțați, doamna Calo, și
sprijiniți de către părinți, care în momentul de față, unii dintre ei și-au pierdut
locul de muncă sau au probleme foarte mari și nu îi mai pot sprijini.
Deci, în mare, cam aceasta este explicația pentru creșterea sumei la
Clubul Sportiv Gloria și sigur că este și suma pe care, în urma foarte bunei
decizii luate de către domnul Ludovic Orban, în calitatea lui de prim-ministru,
în august 2020, când a dat o ordonanță de urgență prin care dă dreptul
autorităților locale să sprijine și cluburile sportive de drept privat, datorită
situației pandemiei. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, anul trecut printr-o
hotărâre a luat decizia să aloce 900 mii lei, dacă nu mă înșel, sau 1 milion de
lei echipei FC 1 Gloria Bistrița, echipa de fotbal din Liga a III-a. Banii nu i-am
putut aloca anul trecut și ei sunt în bugetul pe anul acesta al clubului.
Deci, 1 milion de lei, o mie mii lei, doamna Calo, sunt banii pe care i-am
alocat anul trecut și care propriu-zis acum se dau echipei de fotbal ca să-și
poată încheia campionatul și pe urmă vom vedea ce va fi de făcut. Sper că,
Primăria municipiului Bistrița, la rectificare, cum a spus și domnul primar,
încearcă să găsească o soluție, poate și noi, dacă vom decide împreună să
fim alături de primărie. Eu cred că trebuie să stimulăm copii și tinerii care fac
sport, doamna Calo, ținând cont că datorită pandemiei, stării de urgență,
foarte mulți tineri și foarte mulți copii devin sedentari, în casă, în fața
calculatorului și a tabletei.
Sunt câteva din explicațiile pe care vi le pot da, sper ca explicația mea
să fi fost foarte completă și ceea ce vă așteptați.
Viorica Calo: - consilier județean Domnule președinte, vă mulțumesc din suflet. Mă bucur că cei 200 de
mii vor merge la fondul de rezervă, am încredere în ce spuneți.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Păi nu, că așa se votează hotărârea, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean M-ați lămurit în privința sportului, cu toate că alții nu au știut să-mi dea
un răspuns așa complex, dar sunt mulțumită. Am o singură condiție, să ne
invitați și pe noi să vedem meciurile care se fac ... noi ca și consilieri județeni.
Vă mulțumesc mult!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Fac o promisiune publică aici, sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute să
finalizăm sala de sport până la finalul anului, dacă nu cel târziu începutul
anului viitor. Având în vedere că vom avea 2.765 de locuri și nu vor mai fi
discuții cu cetățenii, toți membrii consiliului județean, o să solicit personal
conducerii clubului, să primească o legitimație de suporter și toți cei care își
doresc să fie prezenți la meciurile echipelor noastre. Nu numai la cea mare și
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la cea mică și la echipele de juniori, la toate meciurile. Deci, condiția
dumneavoastră este îndeplinită, doamna Calo.
Viorica Calo: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Sărut-mâna și eu vă mulțumesc. Dacă dorește și altcineva?
Samuel-Leon Coman: - consilier județean O intervenție numai, scurtă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă rog, domnule consilier Coman.
Samuel-Leon Coman: - consilier județean Domnule președinte, anul acesta, măcar, vă solicit să urmăriți mai atent
constructorii care fac drumuri la noi în județ, pentru că v-am atras atenția de
drumul ... bănuiesc că l-ați și văzut acum, spre Budacu de Jos, nu se poate ca
după un an, după un an, domnule președinte, după un an, după recepție, să
se ducă jumătate drumul la vale! Nu se poate ca după 2 ani de zile la
Mureșeni-Colibița, să refacem acolo, porțiuni din ... din betoane, cele care
cad și înțeleg că și în alte părți din județ mai sunt probleme. Deci, trebuie
urmărit mult mai atent ceea ce fac constructorii. Vă mulțumesc!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Coman, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Din
păcate, nu pot să-i urmăresc că nu am nici o calitate, dar ceea ce ați spus
dumneavoastră, este foarte corect.
Din păcate, structura terenului din județul nostru, intemperiile ne-au
adus în situația de a avea probleme extraordinare cu investițiile. În momentul
de față, experții studiază cauza alunecărilor de teren care au continuat pe sub
nivelul de 15-20 de metri, unde s-a coborât atunci când s-a lucrat la drumuri
prin Dealul Budacului și vom vedea care sunt soluțiile, dacă sunt greșeli ale
constructorului, să fiți sigur că toate reparațiile se vor face pe banii lor. Dacă
experții spun că sunt alunecări de teren datorită unor alte cauze, nu putem
face altceva decât să respectăm legea.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte corect, am transmis în
repetate rânduri, retransmit și pe această cale colegilor mei, domnului
director tehnic Dorin Popescu, domnului inginer Gabriel Pop șeful serviciului
de drumuri, să fie foarte severi și să respecte cu strictețe prevederile legale și
proiectele în baza cărora se lucrează pe drumurile județene.
Vă mulțumesc pentru sugestie. Dacă sunt alte intervenții?
Dacă nu sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră, proiectul de
hotărâre. Stimați colegi, vă rog să votați.
Proiectul de hotărâre, fac precizarea, este cu amendamentul propus de
doamna consilier județean Viorica Calo, 200 mii lei de la bugetul muzeului
județean se duc în fondul de rezervă și rămâne propunerea inițială de 3.900
mii lei. Așa era doamna Calo, parcă?
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Viorica Calo: - consilier județean Așa era domnule președinte. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, cu amendament, de la 4.100 la 3.900, 200 în fondul de rezervă.

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc frumos, stimați colegi. Să aveți o după-masă plăcută, o
săptămână plină de succes!
Apreciez foarte mult deschiderea grupului de consilieri liberali care a
avut o decizie de a participa efectiv la acest buget și care în urma
propunerilor făcute și mare parte dintre ele acceptate, l-au și votat.
Mulțumesc tuturor colegilor și vă asigurăm că vom face tot ce ține de noi să
putem să ducem acest buget la final, cu mențiunea că partea de investiții
care se tot contestă, nu ține de noi. Doamne ajută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1448)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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