ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC/14438 din 12.12.2013

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 9 decembrie 2013, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 9 decembrie 2013 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului
Administrativ al Judeţului Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 14ºº.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 282 din 06.12.2013 privind convocarea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud în şedinţă extraordinară la data de 9 decembrie 2013, ora 14ºº şi
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 286 din
09.12.2013 privind completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 9 decembrie 2013, ora 14ºº,
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 şi la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro .
*
În sală este prezent domnul preşedinte Emil Radu Moldovan, iar din
totalul de 29 consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 26 consilieri judeţeni.
Absentează următorii consilieri judeţeni: Marc Vasile, Runcan AntonClaudiu şi Săsărman Monica, conform listei de prezenţă care se află la dosarul
special al şedinţei.
Este prezent la şedinţă şi domnul Iosif Redl secretarul judeţului.
*
Au fost invitate şi se află prezente persoane din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: Moldovan Florin Grigore – administrator
public al judeţului; Mica Oprea – director executiv; Tiniş Viorel – director
executiv; Deac Raluca – director executiv; Jurje Ana – şef serviciu; Sabo
Augustin – şef serviciu; Moldovan Nicoleta – consilier principal; Vereş Paul –

consilier principal; Palade Ionela – consilier asistent; Purcoi Dan – consilier
principal; Nemeş Graţiela – director Cabinet preşedinte; Sîngeorzan Ştefan şi
Ivan Bogdan – consilieri peşedinte. De asemenea, sunt prezenţi şi
reprezentanţii mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor
participanţilor şi declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sărut-mâinile, buna ziua, stimaţi colegi. Bun venit la şedinţa extraordinară
a consiliului judeţean. Din totalul de 29 de consilieri judeţeni în funcţie sunt
prezenţi un număr de 26 şi cu permisiunea dumneavoastră, aş prezenta
proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
achiziţia de imobile.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare şi
negociere pentru cumpărarea unor terenuri situate în comuna
Bistriţa-Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de realizare a
măsurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 125/2013.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice
subordonate din luna decembrie 2013.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Şi v-aş face o propunere de suplimentare a ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de nominalizare şi
acordare a premiilor şi recompenselor financiare.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării mandatului
special președintelui să voteze şi să semneze pe seama şi în
numele Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud adoptarea hotărârii
privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 în cadrul Asociaţiei
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de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră.
Dacă nu, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi. Mulţumesc.
Cu 26 voturi “pentru” ordinea de zi a fost adoptată.
*
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
achiziţia de imobile.
Intervenţii. Domnul vicepreşedinte Pugna şi pe urmă domnul consilier
Curteanu. Vă rog domnule vicepreşedinte.
Pugna Alexandru: - vicepreşedinte –
Pentru comisia care va ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vorbim de regulament. Domnul consilier Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. O singură observaţie, de fapt o întrebare
adresată domnului secretar. E vorba de ... şi în regulament şi la punctul 2 al
ordinii de zi e vorba de o comisie de evaluare şi negociere. Acuma eu am înţeles
exact care e scopul celor două proiecte însă, evaluarea, şi asta e până la urmă
o măsură de protecţie pentru colegii consilieri care vor face parte din acea
comisie, evaluarea se face de către evaluatori autorizaţi conform Ordonanţei din
2011 privind activitatea de evaluare şi întrebarea mea e următoarea: menţineţi
denumirea şi structura “de evaluare” sau pentru evaluarea imobilelor care
urmează a fi achiziţionate vom merge pe evaluare autorizată?
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Sunt de părere să menţinem această formulare întrucât, vă spun din
experienţă, una a fost evaluarea făcută de expertul autorizat şi s-a ajuns în
urma negocierilor la valori mai mici. Deci, e posibilă treaba asta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul secretar, spiritul întrebării domnului consilier Curteanu cred că
sună altfel. Şi e un lucru care trebuie lămurit foarte clar, pentru că suntem puşi
în situaţia de a-i pune într-o situaţie delicată pe colegii care vor fi desemnaţi.
Deci, în momentul de faţă, dacă vorbim de o comisie, nu putem vorbi
decât de o comisie de negociere pentru că nu au nici unul calitatea de a face
evaluări şi expertize pe terenuri. Şi cred că amendamentul domnului consilier
Curteanu făcea trimitere la titlul proiectului de hotărâre care ar trebui modificat
în “Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere pentru
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cumpărarea unor terenuri situate ...”, fără “evaluare”. Nu au nici o calitate să
facă evaluări. Cred că ăsta era spiritul întrebării.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Da domnule preşedinte. Şi în cuprinsul regulamentului şi la punctul 2 al
ordinii de zi, vă propun să scoatem sintagma “evaluare”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
”Evaluare” corect. Vă rog, domnişoara director.
Mica Oprea: - director executiv –
Să rămână ”evaluare”, dar să se comande un raport de evaluare la un
evaluator autorizat. Pot să fie mai multe şi se vor analiza în comisie. Pentru că
altfel, tot proiectul trebuie schimbat.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mai clar un pic că eu nu am înţeles foarte bine.
Mica Oprea: - director executiv –
Sunt două activităţi – evaluare şi negociere. Evaluarea se poate face în
baza unui raport de evaluare, comandat la un expert autorizat, cum spunea
domnul secretar. Deci, poate să se completeza cu ”comandarea raportului de
evaluare”, cum aţi zis dumneavoastră, la un expert. Şi după aceea comisia
evaluează şi rapoartele şi calculează preţul.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu vă adresez următoarea întrebare în situaţia asta. Facem un anunţ
public acuma că, consiliul judeţean doreşte să achiziţioneze un teren în zona
Colibiţa. Şi o să avem depuse 20 de oferte de terenuri din Colibiţa. Şi ne
apucăm şi facem expertize pe toate terenurile din Colibiţa?
Mica Oprea: - director executiv –
Nu. Dar se cunoaşte, vânzare publică la cât e preţul. Există studii de
piaţă, există metode. Scrie în regulament cum se poate face, în regulamentul
care e aprobat.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Evaluare se face de către expert autorizat. Noi în consiliu nu putem
discuta fără evaluare.
Mica Oprea: - director executiv –
La imobile trebuie raport de evaluare, la teren nu e o problemă.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Discutăm de un teren, nu discutăm de un imobil.
Mica Oprea: - director executiv –
Regulamentul e cadru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Numai o secundă domnul consilier Urîte. Regulamentul e unul general.
Ceea ce spunea domnul Curteanu făcea trimitere exact la comisia asta, care
comisie va avea datoria să negocieze terenul. Deci, mie mi-e foarte clar acuma.
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La regulament, domnul consilier Curteanu, poate rămâne evaluarea, dacă vom
decide la un moment dat să nominalizăm o comisie care să achiziţioneze o
clădire, nu ştiu. Deci, la regulament poate rămâne evaluarea, dar la comisie şi
eu sunt de acord că termenul de evaluare trebuie scos şi comisia, împreună cu
secretariatul tehnic, pe baza procedurilor legale, va face toate demersurile
înainte de a veni să propună consiliului ceva. Eu aşa cred că trebuie să
scoatem, de la comisie.
Alte intervenţii. Am rugămintea la procesul-verbal să se reţină următorul
lucru – propunerea domnului consilier Curteanu ca din titlul punctului 2 –
„Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere pentru cumpărarea
unor terenuri situate în comuna Bistriţa-Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud” –
scos “de evaluare şi”.
Alte intervenţii. Domnul consilier Mereuţă, vă rog.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Din câte ştiu eu, fiecare notar, vizavi de terenuri, are un anumit indice
pentru categoriile de terenuri şi ar trebui să se ţină cont de aceste indice, adică
să nu se depăşească, comisia respectivă cel puţin. Vedeţi la ora actuală că sunt
multe discuţii la nivel naţional, vizavi de achiziţia acestor terenuri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier, decizia nu aparţine comisiei. Decizia aparţine plenului
consiliului. Colegii noştri din comisie vor face demersurile prealabile de a
identifica şi a veni şi ne propune nouă variante. Sigur, în materialul pe care
comisia îl va prezenta plenului consiliului vor fi şi notele luate de la camera
notarilor publici care ne spun că în zona respectivă terenul este între şi între. Şi
decizia aparţine plenului, deci să fim bine înţeleşi. Nu comisia care va fi
nominalizată de noi astăzi va decide. De decis nu poate decide decât plenul
consiliului.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
E foarte bine că aţi făcut precizarea asta.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bine. Dacă mai sunt alte intervenţii.
Atunci, cu amendamentul propus de domnul consilier Curteanu, vă supun
la vot proiectul de hotărâre.
Îmi cer scuze. Vă supun la vot proiectul de hotărâre, nemodificat, privind
aprobarea Regulamentului privind achiziţia de imobile.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
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Proiectul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de
evaluare şi negociere pentru cumpărarea unor terenuri situate în
comuna Bistriţa-Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, aşa cum am
prevăzut, cu amendamentul făcut de domnul consilier Curteanu, pentru
eliminarea textului “de evaluare şi”. Şi rămâne “Proiect de hotărâre privind
numirea comisiei de negociere pentru cumpărarea unor terenuri situate în
comuna Bistriţa-Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”. Sper să fie foarte clar, dar
precizez şi pentru procesul verbal. E vorba de un teren cu acces la lac, pentru
că avem nevoie de acces la lac.
Dacă sunt intervenţii aici. Vă rog domnul Curteanu şi pe urmă domnul
Pugna cu propunerile. Vă rog domnul Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Dat fiind faptul că ideea aparţine
colegului nostru Florin Urîte, eu îl propun, din partea grupului Partidului
Democrat Liberal ca din comisie să facă parte domnul consilier judeţean Florin
Urîte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
De acord. Domnul vicepreşedinte Pugna.
Pugna Alexandru: - vicepreşedinte –
Îl propun pe domnul vicepreşedinte Dorin Popescu pentru funcţia de
preşedinte al acestei comisii.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Îşi alege comisia preşedintele. Vă rog, domnul Popescu.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Domnule preşedinte, eu fac propunerea ca din această comisie să facă
parte următorii:
 Stroe Iulian-Cristian
 Pop George
 Breşfelean Ciprian Radu
 Puica Vasile
 Urîte Florin-Radu
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sunt propuneri din partea tuturor partidelor politice componente ale
consiliului. Vrem să fie o acţiune cât mai transparentă care să ducă la un proiect
care se va implementa în folosul cetăţenilor. Dacă mai sunt alte intervenţii.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, o să vă supun la vot propunerile pe
rând.
Prima propunere este cu domnul consilier judeţean Florin-Radu Urîte,
făcută de către domnul consilier Curteanu. Deschidem procedura de vot. Vă rog
să votaţi.
Cu 26 voturi “pentru” propunerea a fost aprobată.
6

Propunerea nr. 2 este domnul vicepreşedinte Dorin-Grigore Popescu.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” propunerea a fost aprobată.
Propunerea nr. 3 – domnul consilier judeţean Stroe Iulian-Cristian.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” propunerea a fost adoptată.
Propunerea nr. 4 – domnul consilier judeţean Pop George. Deschidem
procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” propunerea a fost adoptată.
Propunerea nr. 5 – domnul consilier judeţean Breşfelean Ciprian-Radu.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” propunerea a fost adoptată.
Propunerea nr. 6 – domnul consilier judeţean Puica Vasile. Deschidem
procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 25 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” propunerea a fost adoptată.
Comisia va fi completată cu încă 3 colegi din aparat. Din partea Direcţiei
de dezvoltare durabilă, proiecte europene şi va asigura şi secretariatul tehnic,
doamna Veronica Hasnăş, şefa Serviciului juridic contencios, resurse umane,
doamna Crina Alexandrina Borş şi din partea Direcţiei economice, şeful
Serviciului buget-finanţe, contabilitate, taxe, impozite, domnul Augustin Sabo.
Deci, pe lângă cei 6 colegi consilieri şi cei 3 colegi din aparatul de specialitate al
consiliului judeţean, care vor fi nominalizaţi prin dispoziţie a preşedintelui.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate, cu amendamentul
propus de domnul consilier Curteanu.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc
*
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de realizare
a măsurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 125/2013.
E vorba de reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază. Am găsit câteva
soluţii pentru a putea rezolva situaţia oamenilor care rămâneau, conform
Ordonanţei nr. 63, fără posturi şi vă propunem o prelungire a termenelor până
la 31 martie 2014. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
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*
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice
subordonate din luna decembrie 2013.
Sunt sume venite de la Guvern pentru partea de asistenţă socială şi era
nevoie de această rectificare. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
5. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de nominalizare
şi acordare a premiilor şi recompenselor financiare.
Conform Statutului judeţului adoptat în şedinţa precedentă, am cerut
informaţiile necesare de la instituţiile abilitate. Avem câteva propuneri şi am
rugămintea la dumneavoastră, conform Statutului şi regulamentelor, să
propunem astăzi o comisie care va verifica documentele nesare şi va veni în
şedinţa ordinară din 19 decembrie a.c. să facă propuneri plenului consiliului
pentru aprobarea unor astfel de premii.
Intervenţii. Vă rog, domnul Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Dat fiind faptul că e o puternică componentă educaţională în ceea ce va
face comisia nominalizată eu, din partea grupului Partidului Democrat Liberal îl
propun pe domul Andrei Moldovan.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul Andrei Moldovan. Alte propuneri? Domnul Popescu, vă rog.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Eu îl propun pe domnul Pugna Alexandru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte propuneri. Domnul Pugna, vă rog.
Pugna Alexandru: - vicepreşedinte –
Propun pe:
 Bugnar Ramona-Cristina – preşedinta Comisiei de cultură
 domnul consilier Mereuţă Mircea
 doamna Maria Ulecan
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte intervenţii?
Nu sunt alte intervenţii, deschidem procedura de vot pentru prima
propunere în persoana domnului consilier judeţean Andrei-Valentin Moldovan.
Vă rog să votaţi.
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Cu 23 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” propunerea a fost
aprobată.
Deschidem procedura de vot pentru propunerea cu domnul vicepreşedinte
Alexandru Pugna. Vă rog să votaţi.
Cu 20 voturi “pentru” propunerea a fost aprobată.
Următoarea propunere este cu domnişoara consilier judeţean RamonaCristina Bugnar, preşedinta Comisiei de cultură. Deschidem procedura de vot,
vă rog să votaţi.
Cu 26 voturi “pentru” propunerea a fost aprobată.
Următoarea propunere – domnul preşedinte al Comisiei de administraţie,
domnul consilier judeţean Mereuţă Mircea. Deschidem procedura de vot, vă rog
să votaţi.
Cu 26 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” propunerea a fost
adoptată.
Următoarea propunere este cu doamna consilier judeţean Ulecan Maria.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 26 voturi “pentru” propunerea a fost adoptată.
Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui.
Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 26 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării mandatului
special președintelui să voteze şi să semneze pe seama şi în numele
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud adoptarea hotărârii privind
aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud. Intervenţii.
Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 26 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Dacă la diverse sunt intervenţii ale dumneavoastră. Dacă nu, oricum o să
vă anunţe şi colegii mei, pentru data de 19 decembrie a.c., orele 12ºº şedinţa
de Consiliu Judeţean aniversară şi ultima pe anul 2013, sper.
După-masă plăcută. Mulţumesc.
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Am uitat ce era mai important. Aş vrea să-i spunem la domnul Mihai
Bumbu La mulţi ani ! E ziua lui astăzi. La mulţi ani Mihai, să-ţi dea Dumnezeu
sănătate!
*

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,
IOSIF REDL

Intocmit: consilier principal Moldovan Nicoleta
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