ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.I/26559 din 10.12.2020
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 25 noiembrie 2020, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 25 noiembrie 2020 se desfăşoară prin mijloace electronice de
comunicare, utilizând o platformă online de videoconferință, începând cu
orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.311 din 19.11.2020 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2020, orele 1430. 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 Bertel Dorel,
doamna Calo Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Cîrcu MirelaMaria, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Décsei Atilla-Lehel, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, domnul Filipoiu AugustinFlorinel, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Forai Mihael-Simion, domnul
Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Ivan BogdanGruia, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian, 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 DorinOctavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul
Scuturici Gheorghe, doamna Tabără Camelia, doamna Ulecan Maria și domnul
Zăgrean Ioan.
*
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, doamna
Hoha Cecilia Alisa - consilier juridic asistent, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, domnul Spân George-Marian - consilier asistent, doamna

Ivan Mihaela - consilier cabinet președinte, precum și domnul Țărmure
Gavrilă - manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud și
domnul Pintea Ioan - manager al Bibliotecii Județene „George Coșbuc”
Bistrița-Năsăud, în calitate de invitați.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră începem
prezența.
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(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30 plus
președintele consiliului județean, fiind astfel îndeplinite prevederile legale
pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă prezint proiectul
ordinii de zi, suplimentat cu 1 proiect de hotărâre:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.10.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06.11.2020
3. Proiect de hotărâre nr.VIII/24385 din 17.11.2020 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/23514 din 09.11.2020 privind
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în
lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru
producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2021

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

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/24000 din 12.11.2020 privind
aprobarea încadrării Centrului Judeţean pentru Cultură BistriţaNăsăud ca instituție de spectacole și concerte

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

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/24008 din 12.11.2020 pentru
modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.28/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/24206 din 16.11.2020
privind aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul
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Bistrița, str.Prundului nr.16D, înscris în Cartea funciară nr.80515
Bistrița
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/24540 din 19.11.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii
Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud

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

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/24468 din 18.11.2020 privind
repartizarea unor locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști
din sănătate

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

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/24510 din 18.11.2020 privind
aprobarea alipirii unor imobile-terenuri situate în municipiul
Bistrița, localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, proprietate
publică a judeţului Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/24501 din 18.11.2020 privind a
zecea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/24508 din 18.11.2020 privind
acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/24930 din 23.11.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți 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

14. Diverse.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră la proiectul ordinii de
zi? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Vă rog să
încărcați procedura de vot. Ordinea de zi a fost încărcată, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, ordinea de zi a fost aprobată.
(Nu au votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon și domnul
consilier județean Lupșan Nicolae-Grigore)
Mulțumesc frumos, stimați colegi.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.10.2020
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?
Dacă nu sunt, vă rog să încărcați punctul 1. Vă rog să votați, stimați
colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06.11.2020
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Nu sunt, vă rog să încărcați procedura de vot. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
procesul-verbal a fost aprobat.
(Nu a votat domnul consilier județean Coman Samuel-Leon.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/24385 din 17.11.2020 pentru
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului
Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Voi supune votului dumneavoastră secret Art.I al proiectului de
hotărâre: modificarea Art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean

Bistriţa-Năsăud nr.106/2017, după cum urmează:
„Art.1 (1) Se numeşte Comisia pentru protecţia copilului BistriţaNăsăud, în următoarea componenţă:
P reşedinte:
1. Doamna Borș Alexandrina-Crina, Secretarul general al județului
Bistriţa-Năsăud;
Vicepreşedinte:
2. Doamna Rus Delia-Claudia, Directorul general al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița-Năsăud;
M em bri:
3. Doamna dr.Andriţoiu Anca, medic primar medicină generală
pediatrie, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului
Bistriţa-Năsăud;
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4. Doamna Molnar Paula, profesor pedagogie socială, Director la
Centrul Școlar de Educație Incluziva nr. 2 Bistriţa;
5. Domnul Scripa Ioan Radu, inspector social superior, Agenţia
Judeţeană pentru Plăți şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud;
6. Doamna Bote Ligia, reprezentant al Asociaţiei de Ajutorare a Copiilor
Benita, organism privat acreditat;
7. Doamna Miron Andrada Mirela Iulia, reprezentant al Fundaţiei
Inocenţi Bistriţa, organism privat acreditat.
M em bri supleanți:
1. Doamna Andreica Crina-Iuliana, director general adjunct al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița-Năsăud;
2. Doamna dr.Mureşan Liliana, medic specialist, medicină generală
pediatrie, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Hudrea Daniela, profesor consilier şcolar, inspector şcolar
la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Nistor Raveca – inspector social superior, Agenţia Judeţeană
pentru Plăți şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud;
5. Doamna Crișan Oana-Maria, reprezentant al Asociaţiei de Ajutorare a
Copiilor Benita, organism privat acreditat;
6. Doamna Hognogi Ioana – reprezentant al Fundaţiei Inocenţi Bistriţa,
organism privat acreditat.”
Art.I a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, art.I a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat domnul consilier județean Ivan Bogdan-Gruia.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4. Proiect de hotărâre nr.VIII/23514 din 09.11.2020 privind
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în
lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru
producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil cu amendament
În cadrul comisiei a fost depus de către domnul consilier județean
Demian Ioan-Alin amendamentul înregistrat la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr.I/24974 din 24.11.2020, prin care solicită înlocuirea anexei la
Proiectul de hotărâre nr.VIII/23514 din 09.11.2020 cu anexa la amendament,
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în sensul menținerii prețurilor medii la produsele agricole la nivelul celor din
anul 2020.
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul
comisiei economice. Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru”, 1 „abținere” și 1 consilier județean
care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(S-a abținut de la vot domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.
Nu a votat domnul consilier județean Scuturici Gheorghe.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/24000 din 12.11.2020 privind
aprobarea încadrării Centrului Judeţean pentru Cultură BistriţaNăsăud ca instituție de spectacole și concerte
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 27 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Marica Marius-Macedon și
domnul Rus Marin-Vasile.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/24008 din 12.11.2020 pentru
modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.28/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră, stimați colegi?
Coman Samuel-Leon: - consilier județean –
Stimați colegi, m-am uitat peste organigramă și bănuiesc că și
dumneavoastră v-ați uitat, vedem acolo 10 directori la Centrul Județean de
Cultură. Consider că este nejustificat să avem 10 directori. Se impune o
măsură de reducere de personal, începând de la directori, prin urmare, vă cer
consilierilor de la PMP, dar și consilierilor de la PSD care țineți cu populația,
care totuși ne plătește pe fiecare dintre noi și pe oamenii de la cultură... În
ultima perioadă, centrul de cultură s-a supradimensionat ca personal. Eu
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cred, că vă spun lucruri de bun simț. Ar trebui ca domnul Țărmure să ne
propună pe viitor o organigramă mult mai suplă. Prin urmare, voi vota
împotrivă. Vă mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Vă mulțumesc, domnule Coman. Cu o singură precizare, pentru corecta
informare, nu există 10 directori la Centrul Județean pentru Cultură. Poate 10
poziții de conducere la Centrul Județean pentru Cultură. Nu există 10
directori, există doar 1 director și 1 director adjunct în organigramă la Centrul
Județean pentru Cultură. Asta pentru corecta informare a colegilor și a celor
care ne privesc. Am luat act de solicitarea dumneavoastră. Domnul director
Țărmure este în sală și întăresc solicitarea dumneavoastră, dacă cumva nu
s-a auzit foarte bine intervenția, ca până la finalul lunii decembrie, dacă
sunteți de acord, domnule Coman, domnul manager să vină cu o propunere
de reorganizare/restructurare. Asta doriți să solicitați?
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Da, și reorganizare și restructurare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am înțeles opinia dumneavoastră. Așadar, domnul consilier județean
Samuel Coman solicită managementului Centrului Județean pentru Cultură ca
până la finalul lunii decembrie, să prezinte consiliului județean o propunere
de reorganizare și de restructurare a Centrului Județean pentru Cultură.
Am formulat corect solicitarea dumneavoastră, domnule Coman?
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Da, foarte bine, mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine. Și eu vă mulțumesc.
Dacă sunt alte intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cu 19 de voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă”, proiectul de
hotărâre nu a fost adoptat.
(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Ganea OctavianMihai, domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian,
domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Scuturici
Gheorghe și domnul Zăgrean Ioan.)
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/24206 din 16.11.2020
privind aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul
Bistrița, str.Prundului nr.16D, înscris în Cartea funciară nr.80515
Bistrița
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
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Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 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 Zăgrean Ioan.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/24540 din 19.11.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii
Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi?
Marica Marius-Macedon: - consilier județean O întrebare, dacă îmi permiteți.
Vreau să știu dacă sunt venituri extrabugetare la biblioteca județeană?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnule Marica, dar la comisie nu l-ați întrebat pe directorul bibliotecii?
Marica Marius-Macedon: - consilier județean Nu am întrebat.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am rugămintea ca, astfel de discuții să le faceți în comisie…domnul
director Pintea este aici…vă rog să ne spuneți dacă sunt venituri
extrabugetare la biblioteca județeană?
Domnul Pintea spune că nu are posibilități să facă venituri
extrabugetare pentru că biblioteca are un rol de educație și că foarte multe
acțiuni pentru elevi, le finanțăm noi.
Am rugămintea, pentru toți consilierii județeni care sunt la primul
mandat, ca toate detaliile și toate temele să le dezbateți în comisii, unde
conducătorii instituțiilor au obligația să fie prezenți.
Răspunsul este că nu sunt venituri extrabugetare, domnule Marica.
Marica Marius-Macedon: - consilier județean Mulțumesc mult, domnule președinte!
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
În plus față de asta, toate instituțiile de cultură au colegi consilieri
județeni reprezentanți în consiliile de administrație. Doamna consilier
județean Calo Viorica, dacă bine țin minte, este reprezentanta plenului
consiliului județean în consiliul de administrație al bibliotecii și acolo, poate să
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aibă o discuție mai aprofundată cu toți colegii noștri, legată de activitatea
bibliotecii și ceea ce facem în cadrul acestei instituții publice.
Dacă sunt alte intervenții?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat doamna consilier județean Calo Viorica.)
Vă mulțumesc, stimați colegi.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/24468 din 18.11.2020 privind
repartizarea unor locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști
din sănătate
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, stimați colegi?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră secret art.1 al proiectului
de hotărâre: repartizarea unor locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști

din sănătate, situate în Municipiul Bistrița, strada Prundului nr.16D, conform
Anexei la proiectul de hotărâre.
Art.1 a fost încărcat, stimați colegi, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, art.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 29 de voturi „pentru” și 2 consilieri județeni care nu au
votat, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu au votat domnul consilier județean Ganea Octavian-Mihai și
domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/24510 din 18.11.2020 privind
aprobarea alipirii unor imobile-terenuri situate în municipiul
Bistrița, localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, proprietate
publică a judeţului Bistriţa-Năsăud
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt
intervenții, vă rog să încărcați proiectul.
Proiectul de hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.
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Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat doamna consilier județean Calo Viorica.)

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
11. Proiect de hotărâre nr.VIII/24501 din 18.11.2020 privind a
zecea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt
intervenții, vă rog să încărcați proiectul.
Proiectul de hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați.

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

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/24508 din 18.11.2020 privind
acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră secret art.1 la proiectul de hotărâre:

acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud pentru anul 2020, în sumă de 47.781 lei, conform Anexei la
proiectul de hotărâre.
Art.1 a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
art.1 a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.
Proiectul a fost încărcat, vă rog să votați.

Cu 30 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.)
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/24930 din 23.11.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți 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 de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt
intervenții, vă rog să încărcați proiectul.
Proiectul de hotărâre a fost încărcat, vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 30 de voturi „pentru” și 1 consilier județean care nu a votat,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
(Nu a votat doamna consilier județean Tabără Camelia.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
14. Diverse
Dacă la diverse sunt intervenții, vă rog?
Calo Viorica: - consilier județean Domnule președinte, eu aș avea o intervenție. Ținând cont de faptul că
săptămâna aceasta am fost convocați la consiliul județean pentru a ne instala
pe laptop, semnătura digitală, aș veni cu o propunere, dacă sunteți de acord
și dumneavoastră, colegii, ca, pentru desfășurarea comisiilor să ne întâlnim la
consiliul județean, să facem întâlnirile live și nu online. Pentru că suntem
într-un număr destul de restrâns, 7 membri în fiecare comisie, plus de la
dumneavoastră, 2 sau 3 persoane, consider că se poate face întâlnirea live și
plenul să se facă online. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte După carantină, doamna Calo.
Calo Viorica: - consilier județean Da, sigur, după carantină.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cred că, după ce trece carantina, este o propunere care poate fi luată
în calcul. Colegii de la Direcția administrație locală,vă rog să consultați
Comitetul județean pentru situații de Urgență și pe domnul prefect, în calitate
de Președinte al Comitetului județean pentru situații de Urgență, să vedem
dacă avem acordul lor, care sigur vor solicita acordul DSP-ului, să desfășurăm
ședințele comisiilor live și nu online. Doamna Calo, consultăm specialiștii, se
primește acordul, iar din punctul meu de vedere există toată deschiderea.
Sigur nu ne vor lăsa pe perioada carantinei.
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Calo Viorica: - consilier județean Domnule președinte, după carantină. Toate discuțiile aprofundate,
specifice, comentariile și dezbaterile se fac în comisie, nu în plen.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dacă primim acordul,
începând cu luna decembrie, ședințele de comisii vor avea loc în sala de
ședință a consiliului județean, live, așa cum ați solicitat. Consider că sunt mult
mai constructive decât cele online.
Dacă mai vrea să intervină cineva?
Dacă nu, vă mulțumesc, stimați colegi și vă doresc o după masă plăcută
și o săptămână fructuoasă!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1517)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 17.12.2020

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