ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC 6/7898 din 6.11.2012

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 5 noiembrie 2012 în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de
5 noiembrie 2012 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al
Judeţului Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 15.00.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 243 din 2 noiembrie 2012, consilierii judeţeni au fost convocaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 5
noiembrie 2012 în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat şi la sediul instituţiei.
Din partea aparatului de specialitate participă: Mica Oprea – director
executiv; Tiniş Viorel – director executiv; Jurje Ana – şef serviciu; Răscol Maria –
consilier asistent; Vereş Paul – consilier.
În calitate de invitaţi participă: Şandru Ioan – director general S.C. Aquabis
S.A.
În calitate de invitaţi participã şi reprezentanţii mass-media.
*
În sală sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni şi domnul preşedinte Emil
Radu Moldovan.
*
Lipsesc urmãtorii consilieri: Curteanu Eugen-Dicones, Gaftone Ioan,
Moldoveanu Ileana, Montoiu Gabriela Cătălina, Peter Luca, Bumbu Mihai Adrian,
Marc Vasile.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor
participanţilor şi declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bună ziua stimaţi colegi, vă mulţumesc pentru prezenţă. Avem azi o şedinţă
extraordinară a Consiliului judeţean datorată unei urgenţe, mai exact preluarea în
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domeniul public al judeţului a bunurilor realizate în cadrul măsurii ISPA. Vă
mulţumesc pentru prezenţă I cu permisiunea dumneavoastră o să vă prezint
ordinea de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind trecerea în domeniul public al judeţului
BistriţaNăsăud a unor obiective de investiţii şi concesionarea acestora
către S.C.AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, cu precizarea că avem în invitaţie la
denumirea proiectului de hotărâre o eroare materială, nu apare şi concesionarea şi
cu rugămintea ca hotărârea să fie cu titlul care îl avem în proiectul de hotărâre şi
nu în invitaţie.
2. Proiect de Hotărâre privind constatatrea încetării de drept, prin
deces, a
raportului de serviciu al directorului general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, Margit
Moldovan. Am rugămintea la colegii de la aparatul tehnic, ca să nu mai fim
atenţionaţi de fiecare dată de colegii noştrii să apară punctul Diverse.
Dacă sunt intervenţii la Ordinea de zi? Dacă nu, cu permisiunea
dumneavoastră deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi pentru Ordinea de zi s-a aprobat.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi Proiect de Hotărâre privind
trecerea în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud a unor obiective
de investiţii şi concesionarea acestora către S.C.AQUABIS S.A. BistriţaNăsăud. Este vorba de investiţiile făcute pe programul ISPA, aducţiunile de apă şi
canalizare care s-au făcut de la Colibiţa pe Valea Bârgăului, o parte din cartierele
Bistriţei şi chiar în municipiul Bistriţa. Aveţi documentaţia toată în mapă şi dacă
sunt întrebări şi intevenţii, vă rog. Dacă nu deschidem procedura de vot. Înţeleg
că vrea să intervină domnul consilier Urâte Florin.
Urâte Florin: – consilier judetean –
Bună ziua. Vroiam să pun câteva întrebări. Faptul că trece la Aquabis este
normal, este o firmă specializată, însă vreau să vedem ce facem unde s-au
finalizat lucrările de alimentare cu apă şi canalizare vizavi de branşare, pentru că
ştiu că aici este o problemă pentru că noi tot investim cu 80% bani de la bugetul
de stat, adică mă rog fonduri europene, pe urmă alocări fie de la bugetul local,
bugetul de stat şi aşa mai departe. Dacă facem o analiză sau daca ni se prezintă o
situaţie s-ar putea să avem procente cuprinse între 10,15-20%, de exemplu
Bistriţa-Bârgăului şi atunci întreb ce facem autorităţilor ca să terminăm branşarea
pentru că sunt investiţii inutile. Pun întrebarea aceasta pentru ca să vedem cum o
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şi rezolvăm mai departe. Nu are legătură dar părerea mea este că trebuie să fie
analizat şi acest aspect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sunt de acord, am reţinut problema ridicată de către dumneavoastră, o să-l
rog pe domnul director Şandru Ioan să ne spună care este situaţia branşării la
această investiţie pe traseul pe care s-a făcut această investiţie şi sigur că va
trebui să organizăm o dezbatere cu administraţiile locale, cu instituţiile care au
atribuţii în această zonă, în mod special Garda de Mediu, Agenţia de Mediu şi să
vedem care sunt paşii de urmat ca aceste investiţii să poată fi exploatate, pentru
că este adevărat că dacă doar facem aceste investiţii şi lumea nu se va racorda la
serviciile de apă şi canalizare, nu cred că este cea mai bună soluţie. Domnule
Şandru Ioan, punctual vă rog să răspundeţi cam în ce procent sunt folosite
serviciile din această investiţie, pe treseul acestei investiţii.
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Deci in programul ISPA au fost cuprinse si contorizarea si bransarea.
Constructorul a fost obligat să realizeze branşamentul de apă şi racord stradal de
la retea cu ieşiri din cala stradală, până la 2 metri de proprietate, lucru care s-a şi
întâmplat. Mai departe fiecare cetaţean trebuia să vină înainte de a încheia
contractul, să solicite un aviz de branşament să facă proiectul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aveţi o evidenţă câtă populaţie s-a branşat?
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Pe Valea Bârgăului 40% la această dată, toţi contorii care incă nu i-am
montat îi avem în magazie disponibili să-i montăm pe Valea Bârgăului, în rest în
celelalte localităţi sută la sută.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deci Valea Bârgăului 40% în momentul de faţă. Dacă mai aveţi alte întrebări,
domnule consilier?
Urâte Florin: – consilier judetean –
Va trebui să gestionăm pentru că până la urmă dacă nu avem colectori şi
dacă nu avem plăţi, vom plăti doar servicii şi aici este problema. Nu este din
păcate nici o lege la ora actuală, aşa cum era de exemplu la maşini-auto la care în
funcţie de euro aveai taxă de poluare şi aşa mai departe. Nu există nici o lege care
astăzi să oblige la obligativitatea branşării, o taxă de mediu le-ar lega, sau să
vedem dacă nu este de dorit să intervenim cu programe colaterale de branşare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Îi rugăm pe viitorii parlamentari candidaţi de aici din Consiliul judeţean să
iniţieze împreună un proiect de lege prin care să rezolvăm problema asta. Este o
problemă care trebuie analizată şi discutată.
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Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, deschid procedura de vot.
Cu 24 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Punctul nr. 2 Proiect de Hotărâre privind constatatrea încetării de
drept, prin deces, a raportului de serviciu al directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BistriţaNăsăud, Margit Moldovan. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, deschid procedura
de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Trecând la punctul de Diverse aţi văzut că a fost făcută de către Guvern o
rectificare bugetară care priveşte mai multe tipuri de arierate, arierate generale,
arierate la Ordonanţa 7 şi arierate la Hotărârea de Guvern 577. La începutul
săptămânii trecute au fost înştiinţate toate primăriile din judeţul Bistriţa-Năsăud,
să depună documentele necesare în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului pentru rectificarea bugetară. Au termen până în 9 noiembrie să depună
aceste documente, urmează centralizarea la nivelul Consiliului judeţean şi în
principiu, pentru joi dacă nu mă înşel 15 noiembrie ora 15.00 o să vă mai convoc
la o şedinţă extraordinară pentru această rectificare, termenul limită fiind 16
noiembrie. Pe urmă trebuie să-şi facă şi Consiliile locale rectificarea. Dacă mai sunt
intervenţii din partea dumneavoastră la diverse? Vă rog domnule consilier.
Runcan Anton Claudiu: - consilier –
Profit de faptul că este şi domnul Director al S.C. Aquabis S.A. aici de faţă,
aş dori să-l întreb, secţiunea referitoare la investiţiile care privesc oraşul Sângeorz
Băi. Ştim că s-au derulat şi nişte proiecte acolo de aducţiune de apă şi canalizare.
Întrebarea este, în ce stadiu sunt, licitaţiile pentru execuţie s-au desfăşurat sau
nu, un termen dacă ne puteţi da?
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Pe proiecte sunt două licitaţii,CL6 cuprinde zona Năsăud, Sângeorz Băi şi
Rodna documentaţiile de evaluare sunt la comisie în două săptămâni o să fie
licitaţia şi cealaltă licitaţie cu Staţia de epurare intră pe CL2 şi se lucrează la
proiect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier Urâte.
Urâte Florin: – consilier judetean –
Şi eu mai vreau să adresez o întrebare, dacă faptul că s-a făcut o extensie
destul de mare a oraşului Bistriţa şi staţia de epurare este aproape central, dacă
stăm să vedem dezvoltările dincolo de staţia de epurare, mai mult noaptea deseori
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miroase. Ar trebui să analizăm într-o perspectivă viitoare mutarea staţiei de
epurare mai înspre Sărata, încolo.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule director, aveţi în vedere o astfel de persectivă?
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Când s-a aprobat programul în 1997 s-a pus problema atunci de construire a
unei staţii în altă parte şi s-a montat staţia respectivă pe amplasamentul care
era.Ca sa mutam statia in alta parte este nevoie intre 15 si 20 milioane de euro
pentru tot ce este acolo.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Da înţeleg că prin investiţiile de modernizare care le faceţi cu acea parte a
doua se vor elimina neplăcerile cu mirosurile.
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Nu chiar in totalitate dar in cea mai mare parte da.
Urâte Florin: – consilier judetean –
Problema este că nu se mai poate accesa vreun proiect în viitor după ce se
deschid celelalte. Părerea mea este că dacă nu se rezolvă în totalitate, zic eu că nu
vom rezolva problema mirosului în zona respectivă şi aş mai pune o întrebare
vizavi de gestionarea apelor pluviale. Se stie că apele pluviale în Bistriţa sunt în
mare parte colectate de canalizare ceea ce duce de foarte multe ori la gâtuiri şi
chiar să iasă afară apa reziduală împreună cu apa geotermală care până la urmă
vorba aia ajunge pe încălţămintele celor care se plimbă prin zona respectivă şi pe
urmă în case.Deci este efectiv un focar de infecţie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule director, vă rog.
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Cu pluvialul într-adevăr, este canalizare comună, nu aş spune că există
probleme la o ploaie nu ştiu cât de mare. Deci puţin probabil să avem probleme de
presiune pentru că debitul la care funcţionează staţia de tratare ajunge cam la
25% faţă de capacitate si sunt acele deversoare care ar putea să preia oricând un
surplus de debit pluvial. Apar însă probleme, pe care le-am avut ieri în două zone
ale oraşului, pe valea Budacului, apa care vine de pe dealul Budacului ajunge tot
în canalizarea noastră şi nu ar trebui, ar trebui să meargă direct în râu şi acolo
într-adevăr apar probleme şi dacă nu este in functiune staţia de pompare de pe
Arcaşului care asigură pomparea apelor pluviale pe o jumătate de oraş.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aici trebuie avută o discuţie cu primăria Bistriţa vizavi de Valea Budacului şi
văzut ce trebuie făcut acolo ca să fie deviată, dacă este apă de ploaie să se ducă
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în pârâu şi nu în canalizare. Mulţumesc domnule director. Domnule consilier
Mereuţă Mircea.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Doar trei întrebări punctuale vreau să-i pun domnului director. Ce aveţi în
vedere la Prundu Bârgăului, recte Suseni, Joseni, în zonele unde nu s-a făcut
extinderea de reţea apă-canal pe programul ISPA, şi de ce nu s-a făcut? Era
normal ca fiecare locuitor să beneficieze de apă şi canal în aceste zone. Punctul 2,
există o situaţie specială la blocurile de la Prundu Bârgăului, nu ştiu dacă Aquabis
şi-a făcut datoria până la limita proprietăţilor private să se poată deversa apele de
canalizare de la blocurile respective. Punctul 3, ce aveţi în persepectivă că era
rămasă o parte din zona Bârgăului, respectiv de la Tiha Bârgăului în sus, localităţi
fără apă şi canal.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog domnule director.
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Într-adevăr aşa este. S-a solicitat atunci inclusiv la Ministerul Transporturilor
personal am fost şi a trebuit să refacem proiectul pe banii noştri. A trebuit
schimbat proiectul pentru că modernizarea DN 17 a împiedicat realizarea acestuia,
cetăţenii nebeneficiind de utilităţi apă-canal.
La blocurile din Bârgău sunt probleme mari. Canalizarea SC. Aquabis S.A.
funcţionează din căminul de racord înspre canalizarea stradală, problemele sunt pe
reţeaua interioară de canalizare. (Acolo putem intervenii contra cost).
La punctul 3, zonele rămase fără utilităţi vor fi cuprinse pe etapa a II-a de
investiţii 2014-2020.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Da, deci domnule consilier Mereuţă Mircea, în etapa a doua a masterplanului
de apă şi canalizare în judeţ vor fi prinse şi necesităţile în localităţile care au rămas
în prima etapă. Trebuie şi administraţia locală de acolo împreună cu Asociaţia de
locatari să rezolve problema din cămin până la bloc.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Proprietarii au obligaţia să-şi rezolve problemele din subsolurile blocurilor,
dar să funcţioneze de la bloc până la conducta principală.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule Mereuţă, de la căminul de colectare, aţi auzit răspunsul domnului
director, până la reţeaua de canalizare, ea este funcţională.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Cel puţin la blocurile de pe baltă sunt informat că nu funcţionează, este o
zonă unde nu funcţionează.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule director, am rugămintea la dumneavoastră, unul dintre colegii
dumneavostră din direcţia tehnică să se prezinte acolo împreună cu domnul
Mereuţă, dar ar fi bine totuşi să fie verificate lucrurile pentru că de obicei oamenii
sunt obişnuiţi să dea vina pe altcineva.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Eu de aceea l-am întrebat pe domnul director pentru că e cel mai în măsură
să ne spună.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule doctor, v-a spus domnul director că funcţionează. E foarte simplu
să dai drumul la apă în chiuvetă şi ne uităm în căminul de racord dacă ajunge apa
sau nu ajunge şi atunci suntem lămuriţi.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Problema lor nu funcţionează la blocuri, asta vreau să spun că nu merge mai
departe.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Păi vedem dacă apare apa în cămin şi nu se duce mai departe înseamnă că
nu funcţionează Aquabisul, e simplu, căminul este punctul de legătură.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Din câte ştiu eu sunt nişte proprietăţi private pe acolo şi pe acolo este
problem că nu s-a putut intervenii.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu poate Aquabisul să rezolve problema de la cămin până la locuinţă.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Nu este vorba de la cămin până la locuinţă, este vorba de traseul
conductelor la conducta principală.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule Mereuţă, încă odată, avem o delimitare căminul. Căminul este între
reţeaua principală şi beneficiarul final, apartamentul. Domnul director spune că de
la cămin până la reţea este funcţională, dar nu are cu ce funcţiona dacă nu vine
de la apartament până la cămin.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Eu am înţeles perfect, dar sesizările sunt că nu funcţionează nici de la cămin
până la apartament.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Trebuie verificat. Dar în condiţiile în care Aquabisul se duce şi face o
cheltuială până acolo şi constatăm că oamenii reclamă ceva ce nu e de reclamat,
nu este cel mai indicat.
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Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Acum eu v-am adus la cunoştinţă dorinţele proprietarilor pentru că este
datoria mea să mă informez.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu sunt de acord. Domul doctor Suciu, vă rog
Suciu Andrei – consilier judeţean –
Îl întreb pe domnul director, dacă poate să ne spună ceva de apa potabilă
din Lechinţa, dacă este potabilă sau nu. Eu am curajul să declar că nu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule director, vă rog să ne spuneţi dacă apa de la robinet din Lechinţa
este potabilă sau nu? Domnul Suciu are informaţii că nu.
Şandru Ioan: - director general SC Aquabis SA –
Din verificări reiese că da, dar putem să verificăm din nou.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deci rugămintea mea este că sunt două lucruri punctuale care trebuie
văzute. Să vedeţi la laborator ultima analiză a apei potabile din Lechinţa să i le
furnizaţi domnului consilier Suciu Andrei şi să vedem o verificare la blocurile din
Bârgău, ceea ce ne-a solicitat domnul consilier Mereuţă Mircea.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Blocurile de pe baltă, nu la toate blocurile.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
La care spuneţi dumneavoastră, să vedem dacă este problema Aquabis-ului
sau a Asociaţiei de proprietari sau locatari ce este acolo. Dacă mai sunt alte
întrebări? Dacă nu, vă doresc o după masă plăcută.
Declar şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

P R E Ş E D I N T E,
Emil Radu Moldovan

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Redl Iosif

Intocmit: consilier asistent Răscol Maria ___________
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