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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 18 mai 2022, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
din data de 18 mai 2022 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.81 din 13.05.2022 a fost convocat Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
şedinţă extraordinară la data de 18 mai 2022, 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.
*
Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este condusă de
doamna vicepreședinte Tabără Camelia, iar prezența este făcută prin apel
nominal.
La ședință sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni, după cum urmează:
doamna Tabără Camelia - vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca TiberiuCiprian - vicepreședinte, domnul Antal Attila, domnul Bertel Doru, doamna
Calo Viorica, domnul Cârlig Cristian-Costel, doamna Cîrcu Mirela-Maria,
domnul Coman Samuel-Leon, doamna Darabont Emiliana-Cristina, domnul
Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin, doamna Duca Simona-Elena,
domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Forai Mihael-Simion, domnul Galeș
Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul Lupșan NicolaeGrigore, 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 MarinVasile, domnul Rus Romulus-Virgil, domnul Sbîrciu Călin, domnul Scuturici
Gheorghe, doamna Sigmirean Doina-Maria și doamna Ulecan Maria.
Lipsește de la ședință domnul președinte Emil Radu Moldovan.
*
Participă la ședință doamna Alexandrina-Crina Borș - Secretarul general
al județului.
*

De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarba TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, domnul
Ceclan-Oprea Ciprian - director executiv, domnul Borgovan Paul Ioan - șef
serviciu, doamna Borșa Luminița - șef birou, domnul Sălăgean Vasile-Francisc
- consilier superior, domnul Zăgrean Cristian-Vasile - consilier superior,
doamna Palade Ionela-Crina - consilier superior, domnul Spân George Marian - consilier principal și doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier
cabinet președinte.
La ședință participă în calitate de invitați domnul Hangan Ioan Marian șef centru în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud.
*
30
(Ora 14 )
Camelia Tabără: - vicepreședinte Bună ziua, tuturor! Bun venit la ședința extraordinară a consiliului
județean din luna mai. Cu permisiunea dumneavoastră, o să încep cu
prezența.

(Se efectuează apelul nominal al consilierilor județeni.)

Din totalul de 30 de consilieri județeni sunt prezenți 30, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a ședinței
extraordinare a consiliului județean.
Proiectul ordinii de zi suplimentat cu 4 proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre nr.X/10772 din 12.05.2022 privind
actualizarea
valorii
totale
a
Proiectului
„Modernizare
DJ172D: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”, cod SMIS2014+: 109939, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.197/2017

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean BistrițaNăsăud

2. Proiect de hotărâre nr.IX/10837 din 13.05.2022 privind
aprobarea actualizării Studiului de oportunitate și a modificărilor la
Documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii
Serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C.
nr.2858/C3/3048, 3049, 3050, 3052 din 24.12.2021 și a Deciziei
civile nr.148/2022 a Curții de Apel Cluj
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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3. Proiect de hotărâre nr.IX/11178 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi numărul 2 Beclean din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud în vederea solicitării de finanțare a unor cheltuieli
de investiții-dotări din bugetul Ministerului Muncii și Solidarităţii
Sociale
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/11180 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Beclean din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
în vederea solicitării de finanțare a unor cheltuieli de investițiidotări din bugetul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/11182 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nuşeni din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
în vederea solicitării de finanțare a unor cheltuieli de investițiidotări din bugetul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.IX/11184 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Căminului pentru Persoane Vârstnice Nușeni
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud în vederea solicitării de finanțare a unor
cheltuieli de investiții-dotări din bugetul Ministerului Muncii și
Solidarităţii Sociale
Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Intervenții?
Viorica Calo: - consilier județean Doamna președintă, eu sunt de pe telefon. Eu am să votez astăzi
ordinea de zi suplimentată, pentru că cele 4 proiecte care trebuiau să fie
numai unul, pentru că așa ni s-a spus ieri, s-a suplimentat de fapt cu 4
proiecte conform titlurilor. Pentru că nu am citit absolut deloc nici un proiect,
pentru că nu am avut când să citim și de unde să citim, am să votez
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„pentru”. Dar, mă gândesc de acuma încolo, și vă rog și pe dumneavoastră
să îi transmiteți domnului președinte, ca măcar cu o zi înainte să avem
proiectele pe care le suplimentați dumneavoastră, prin urgență. Am înțeles că
este urgență. Dar, măcar să știm, că nu mi s-a întâmplat niciodată, dar
absolut niciodată de când sunt consilier local sau județean, să votez ceva
care nu știu ce votez. Deci, voi merge cu „pentru”, vorbesc de pe telefon și o
să vă rog să-mi dați voie la fiecare să spun, pentru că nu știu cum să fac aici,
nu pot să votez pe platformă. Mulțumesc.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Am înțeles doamna Calo, mulțumesc mult de tot. O să vă rog să votați
ordinea de zi.

Cu 30 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.

(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 1. Proiect de hotărâre nr.X/10772 din 12.05.2022 privind
actualizarea
valorii
totale
a
Proiectului
„Modernizare
DJ172D: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”, cod SMIS2014+: 109939, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.197/2017
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții?
Viorica Calo: - consilier județean Dacă îmi dați voie?
Camelia Tabără: - vicepreședinte Da.
Viorica Calo: - consilier județean Conform intervenției mele, ce am avut-o ieri în comisii și rugăminții
mele, deci am primit și telefon și am primit și în scris. E legat de contract,
într-adevăr contractul s-a executat până în noiembrie 2021 și s-a dat în
folosință drumul în aprilie 2022. Deci, înseamnă că s-a putut încadra în
termen. Mulțumesc frumos pentru comunicare. Voi vota astăzi „pentru”.
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc, mult de tot. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 2. Proiect de hotărâre nr.IX/10837 din 13.05.2022 privind
aprobarea actualizării Studiului de oportunitate și a modificărilor la
Documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii
Serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C.
nr.2858/C3/3048, 3049, 3050, 3052 din 24.12.2021 și a Deciziei
civile nr.148/2022 a Curții de Apel Cluj
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 3. Proiect de hotărâre nr.IX/11178 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi numărul 2 Beclean din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bistrița-Năsăud în vederea solicitării de finanțare a unor cheltuieli
de investiții-dotări din bugetul Ministerului Muncii și Solidarităţii
Sociale
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Discuții, comentarii?
Viorica Calo: - consilier județean Am să revin cu comentariul. La toate cele patru proiecte de hotărâri,
fiind proiecte foarte importante prin care se cer finanțări de la Ministerul
muncii. Bănuiesc, și sunt sigură, că sunt foarte bine venite aceste proiecte!
Dar, repet, să nu se mai pună pe ultima sută de metri. Voi vota astăzi, cu
toate că nu am citit nimic, voi vota la toate patru cu „pentru”.
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Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumim mult de tot, doamna Calo.
Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 4. Proiect de hotărâre nr.IX/11180 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Beclean din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
în vederea solicitării de finanțare a unor cheltuieli de investițiidotări din bugetul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
Mulțumesc.
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 5. Proiect de hotărâre nr.IX/11182 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nuşeni din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
în vederea solicitării de finanțare a unor cheltuieli de investițiidotări din bugetul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
Mulțumesc.
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*
Camelia Tabără: - vicepreședinte 6. Proiect de hotărâre nr.IX/11184 din 18.05.2022 privind
asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrarea
destinației sociale a Căminului pentru Persoane Vârstnice Nușeni
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bistrița-Năsăud în vederea solicitării de finanțare a unor
cheltuieli de investiții-dotări din bugetul Ministerului Muncii și
Solidarităţii Sociale
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au votat verbal cu „pentru”, următorii consilieri județeni: doamna Calo
Viorica, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Rus Marin-Vasile.)
*
Camelia Tabără: - vicepreședinte Mulțumesc pentru prezență și participare. Ne vedem săptămâna viitoare
la ședința ordinară. La revedere.
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1415)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.05.2022

Verificat: Șef serviciu, Borgovan Paul-Ioan ______
Întocmit: Consilier superior, Palade Ionela-Crina ________
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