ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/18232 din 11.09.2020

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 07 septembrie 2020, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 07 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.183 din 03.09.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 07 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 extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este
condusă de domnul vicepreședinte Vasile Puica, iar prezența este făcută prin
apel nominal. La ședință sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni, după cum
urmează: domnul Puica Vasile, domnul Țintean Ioan, domnul Birișiu GabrielDan, domnul Brașoveanu Constantin, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul
Cicedea George, domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont EmilianaCristina, domnul Fechete Ioan, domnul Florean Ovidiu Iosif, domnul Forai
Mihael-Simion, domnul Giurgiuca Flaviu-Ioan, domnul Lăcătuș Emil, domnul
Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea Angelo-Aurelian, domnul Moldovan
Florin-Cristian, doamna Moldoveanu Ileana, domnul Mureșan Dumitru,
doamna Oltean Doreta, domnul Pop George, domnul Sas Grigore, doamna
Salaci-Nechita Oana, doamna Salak Adriana-Ramona, domnul Sbîrciu Călin,
domnul Scuturici Gheorghe, domnul Suciu Andrei și doamna Ulecan Maria.
Lipsesc de la ședință domnul Președinte Emil Radu Moldovan, domnul
consilier județean Marc Vasile, domnul consilier județean Niculae Anghel și
doamna consilier județean Săsărman Monica, ca urmare a demisiei.
*
Participă la ședință domnul Moldovan Grigore-Florin - Administratorul
public al județului Bistrița-Năsăud și doamna Borș Alexandrina-Crina Secretarul general al județului.
*

De asemenea sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: doamna Butta Elena director executiv, domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian - șef serviciu, doamna
Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, domnul Spân George-Marian - consilier principal și doamna
Neamțiu Oana-Ancuța - consilier cabinet președinte.
*
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(Ora 14 )
Vasile Puica: - vicepreședinte Bună ziua! Mă bucur că v-am întâlnit chiar și în situația actuală. Cu
permisiunea dumneavoastră începem prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 27, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.IX/17614 din 02.09.2020 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
doamnei Săsărman Monica
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

2. Proiect de hotărâre nr.IX/17661 din 03.09.2020 privind
actualizarea
indicatorilor
tehnico-economici
aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172D: Mureșenii
Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului
(DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN
17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” - LOT 1 Tronson 2: km 5+115 - 11+578”
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre
nr.IX/17723 din 03.09.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Creșterea capacității DGASPC Bistrița-Năsăud de gestionare a
crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140348, finanțat prin
POIM 2014-2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4.Proiect de hotărâre nr.IX/17725 din 03.09.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa
de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140347,
finanțat prin POIM 2014-2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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5.Proiect de hotărâre nr.IX/17684 din 03.09.2020 privind
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate,
în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*

Vasile Puica: - vicepreședinte Vă rog să încărcați ordinea de zi. Vă rog să votați. Vă rog să încercați
domnul Călin Sbîrciu, că apare o eroare la dumneavoastră.

Cu 26 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu a votat domnul vicepreședinte Puica Vasile.)
Mulțumesc.

*

Vasile Puica: - vicepreședinte 1. Proiect de hotărâre nr.IX/17614 din 02.09.2020 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei
Săsărman Monica
Discuții?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul. S-a încărcat, vă rog să
votați.

Cu 24 de voturi „pentru”, 1 „îm potrivă” și 2 consilieri județeni
care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(A votat împotrivă domnul consilier județean Giurgiuca Flaviu-Ioan. Nu au
votat următorii consilieri județeni: domnul Cicedea George și doamna Salak
Ramona Adriana.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 2. Proiect de hotărâre nr.IX/17661 din 03.09.2020 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac
Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii
Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura
Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul
Bistriţa-Năsăud” - LOT 1 - Tronson 2: km 5+115 - 11+578”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții?
Dacă nu sunt discuții, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre nr.2 a fost încărcat, vă rog să votați.
Din nou avem ceva eroare. Aparatura aceasta modernă se mai ...
domnul Cicedea și doamna Ulecan, mai încercați o dată să votați.
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Cu 25 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Cicedea George și domnul
Mureșan Dumitru.)
Mulțumesc.

*
Vasile Puica: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/17723 din 03.09.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Creșterea capacității DGASPC Bistrița-Năsăud de gestionare a
crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140348, finanțat prin POIM
2014-2020
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Discuții?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre nr.3. Proiectul de
hotărâre nr.3 a fost încărcat. Vă rog să votați.

Cu 24 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Fechete Ioan, domnul
Florean Ovidiu-Iosif și domnul vicepreședinte Țintean Ioan.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.IX/17725 din 03.09.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de
gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140347, finanțat
prin POIM 2014-2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de cultură - aviz favorabil
Discuții?
Dacă nu sunt, încărcați proiectul de hotărâre nr.4. Proiectul de hotărâre
a fost încărcat, vă rog să votați. Domnul Ovidiu Florean, vă rog să votați.

Cu 24 de voturi „pentru” și 3 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat următorii consilieri județeni: domnul Lăcătuș Emil, doamna
Salak Adriana Ramona și domnul Sbîrciu Călin.)
*

Vasile Puica: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.IX/17684 din 03.09.2020 privind
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în
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județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2020
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Discuții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați proiectul de hotărâre nr.5. Proiectul a fost
încărcat, vă rog să votați.
Cu 27 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Îmi cer scuze pentru micile erori tehnice și vă doresc o după-masă
frumoasă cu multă sănătate, bucurii și împliniri. Doamne ajută!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1421)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREȘEDINTE,
VASILE PUICA

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.09.2020

Verificat: Șef serviciu, Geoff-Ghar Adrian Popescu
Întocmit: Consilier superior, Ionela-Crina Palade
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