ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC/15176 din 24.12.2013

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 19 decembrie 2013, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 19
decembrie 2013 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al Judeţului
Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 12ºº.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
297 din 13.12.2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă
ordinară la data de 19 decembrie 2013, ora 12ºº şi Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 306 din 19.12.2013 privind completarea ordinii de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 19 decembrie 2013, ora
12ºº, consilierii judeţeni au fost convocaţi, în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin massmedia.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat şi la sediul instituţiei şi pe siteul www.portalbn.ro .
*
În sală este prezent domnul preşedinte Emil Radu Moldovan, iar din totalul de 29
consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 28 consilieri judeţeni, deci se îndeplinesc
prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei.
Absentează domnul vicepreşedinte Pugna Alexandru, 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; Moldovan Nicoleta – consilier principal; Vereş Paul – consilier
principal; Palade Ionela – consilier asistent; Purcoi Dan – consilier principal; Naghi Lucian –
consilier superior; 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. Bun venit la ultima şedinţă a consiliului judeţean, sper, din
acest an. E o şedinţă oarecum şi mai festivă, fiind una de sfârşit de an. Aş vrea să salut
prezenţa în mijlocul nostru a domnului Prefect Ioan Ţintean şi, de asemenea, vă cer
permisiunea ca înainte de a intra în ordinea de zi, avem o solicitare a unor colindători de la
Universitatea „Babeş Bolyai”, să începem şedinţa cu o colindă.
Vă mulţumim.
*
Înainte de a trece la ordinea de zi, supun atenţiei dumneavoastră:
- Aprobarea PROCESULUI-VERBAL al şedinţei ordinare din data de 28
noiembrie 2013. Dacă sunt intervenţii. Dacă nu sunt, deschidem procedura de vot. Vă rog
să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
- Aprobarea PROCESULUI-VERBAL al şedinţei extraordinare din data de 9
decembrie 2013. Dacă sunt intervenţii. Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să
votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
Mulţumesc.
*
Înainte de a trece la ordinea de zi, vă anunţ că în calitate de iniţiator, retrag de pe
ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru
realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, proiect de hotărâre aflat la punctul 10 pe
proiectul ordinii de zi.
Aş vrea să vă spun că, în urma solicitării făcute de Patriarhie, în calitatea mea de
preşedinte, am iniţiat acest proiect şi am vrut să-l propun Consiliului Judeţean. În urma
dezbaterilor şi în mod special, în urma solicitărilor colegelor noastre de la Sângeorz-Băi,
Ileana Moldoveanu şi Mirela Cîrcu, am luat decizia să retrag acest proiect şi o să vă propun la
suplimentarea ordinii de zi un alt proiect.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în luna decembrie pentru trimestrul IV al anului
2013 pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare la data de 11.12.2013.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 128/2013 şi nr. 131/2013.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 66/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie la Liceul Tehnologic Special
„Sfânta Maria” Bistriţa.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia
copilului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
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5. 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
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv, Statutului şi a cotei
de participare financiară la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Turism în Bistriţa-Năsăud”.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a unui imobil aflat în administrarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea beneficiarilor de burse de merit şi
burse de ajutor social acordate de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
pentru anul universitar 2013-2014.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
9. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud a unor premii şi recompense financiare pe anul 2013.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului
Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2020.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Ca suplimentare la ordinea de zi vă propun următoarele două proiecte:

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a contractelor de delegare de
gestiune a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,
operatorilor care au efectuat serviciul de transport în anul 2013, în baza
Regulamentului CE nr. 1370/2007.
Iniţiator: Popescu Grigore-Dorin – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
12. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar Arhiepiscopiei
Vadului Feleacului şi Clujului. (Centrului pentru Tineret de la Sângeorz-Băi)
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
13. Diverse.
Dacă sunt propuneri de completare a ordinii de zi.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
Mulţumesc.
*
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în luna decembrie pentru trimestrul IV al anului 2013
pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare la data de 11.12.2013.
Comisia economică, vă rog avizul.
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Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de urbanism.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii?
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 128/2013 şi nr. 131/2013.
Comisia economică, avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii? Nu sunt intervenţii, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 66/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie la Liceul Tehnologic Special
„Sfânta Maria” Bistriţa.
Comisia de administraţie, avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii? Dacă nu sunt intervenţii ..., vă rog. Vroiam să trec la
propuneri. Vă rog, doamna Monica Săsărman.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Eu aş dori să modificaţi articolul 1 în sensul în care, domnul Negruşeri Vasile –
consilier judeţean, se eliberează din funcţia de reprezentant. Să reformulaţi şi să spuneţi în
felul următor: „Art.1. Se ia act de demisia domnului Vasile Negruşeri din calitatea de
reprezentant al Consiliului Judeţean şi se declară vacant”. Eu nu am cum să-l eliberez pe
domnul Negruşeri din funcţie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Scrie „în urma demisiei”.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu se eliberează în urma demisiei. Se ia act de demisie şi se delcară vacant locul, la fel
cum am procedat şi cu domnul vicepreşedinte Popescu.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Propuneri. Deci, am fost de acord cu propunerea dumneavoastră şi când o să supun la
vot, o să supun cu amendamentul, dar propuneri vreţi să faceţi în locul lui domnul Negruşeri,
de a cărui demisie luăm act?
Vă rog, domnul consilier Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Avem o propunere din partea Partidului Democrat Liberal, din partea grupului de
consilieri, domnul Emil Nea Lăcătuş.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt alte propuneri. Dacă nu, supun la vot propunerea şi în momentul când vom
supune la vot proiectul de hotărâre, voi face referire şi la amendamentul făcut de doamna
consilier judeţean Săsărman.
Deci, în momentul de faţă, cu votul secret, vă rog să votaţi pentru propunerea făcută
de domnul consilier Curteanu. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 22 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” şi 2 “abţineri” propunerea a fost
adoptată.

Domnul consilier Negruşeri Vasile părăseşte sala de şedinţe.
Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui, cu amendamentul făcut de
către doamna consilier Monica Săsărman. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
*
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru
protecţia copilului Bistriţa-Năsăud.
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Supun la vot articolul 2 – numirea domnului subinspector Cotuţ Doru
Alexandru ca membru în Comisia pentru protecţia copilului. Votul este secret. E propunerea
Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
Intervenţii? Dacă nu, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 21 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” propunerea cu domnul subinspector
Cotuţ Doru Alexandru a fost aprobată.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Am deschis
procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
5. 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 Gestionarea Integrată a
Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Cu precizarea că în ADI-ul pe deşeuri s-a luat decizia să păstreze cotizaţiile care au
fost pentru anul în curs. Comisia economică, avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie, avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii? Vă rog, domnul Runcan.
Runcan Anton-Claudiu: - consilier judeţean –
Având în vedere că pe sistemul de management al deşeurilor în judeţul nostru, pe
activitatea de precolectare şi transport deşeuri este o activitate, până acuma neoficială, în
sensul că nu este operaţional serviciul, activitatea de precolectare şi transport, dacă totuşi în
anul 2014 ne puteţi da un calendar sau va fi operaţional sistemul de colectare şi precolectare
pe sistemul de managament al deşeurilor.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier, în momentul când am preluat conducerea în anul 2012, iulie 2012,
am găsit un proiect blocat. Nu mai exista nici un fel de comunicare între membri Adunării
Generale a Acţionarilor la ADI deşeuri. Cu sprijinul tuturor primarilor, şi subliniez, cu sprijnul
tuturor primarilor, care au înţeles care este importanţa acestui proiect, sigur şi executivul
Consiliului Judeţean a făcut eforturile necesare ca fiecare dintre primari să primească
răspunsuri la întrebările care le aveau, şi de la consultanţi şi de la cei care lucraseră,
răspunsuri la toate întrebările care le aveau, am reuşit să deblocăm în iulie acest proiect şi
am început să facem demersurile în continuare. Am pregătit caiete de sarcini, am declanşat
licitaţia care s-a finalizat în martie 2013. E o comisie amplă, cu reprezentanţi specialişti de la
Consiliul Judeţean, de la primării, iar din partea AGA ADI deşeuri a fost desemnat primarul
comunei Şieu Măgheruş, domnul Sorin Mititean. Au derulat procerura, s-a încheiat în martie,
au desemnat câştigător pe cel care se clasase pe locul I la toate, şi tehnic, şi preţuri ş.a.m.d.,
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din 8 participanţi. Licitaţia a fost contestată, CNSC-ul a admis contestaţiile şi ne-a cerut să
facem reevaluarea licitaţiei. Colegii din comisie au reevaluat, au retrimis procesul-verbal, a
fost recontestat, CNSC a admis contestaţiile şi a cerut un expert tehnic extern. S-a
achiziţionat expertul tehnic extern, a reevaluat ofertele, a trimis procesul-verbal, CNSC-ul a
readmis contestaţiile şi a cerut un expert economic-financiar extern. S-a angajat expertul
economic-financiar extern, s-au reevaluat ofertele, s-au retrimis procesele-verbale, au
readmis contestaţiile şi au cerut reevaluarea din nou a tuturor ofertelor. În paralel, am fost
daţi în judecată de către vreo 4 consorţii, procese la Curtea de Apel la Cluj. La finalul lunii
noiembrie am câştigat toate procesele, comisia de licitaţie a avut dreptate în tot ceea ce a
făcut în perioada asta de aproape 1 an de zile. În paralel, CNSC-ul trebuia să ne dea un
răspuns. N-au respectat cele 20 de zile. Ne-au dat un răspuns dupa 10 zile peste decizia
Curţii de Apel, adică au admis iarăşi contestaţiile şi iar au cerut reevaluarea ofertelor. Caz
cred că unic, cel puţin la noi în judeţ şi în practica asta, peste sentinţele Curţii de Apel. Sigur,
am consultat ADI-ul, că el este cel care gestionează lucrul ăsta, am luat decizia să angajăm
un avocat, am reevaluat din nou, am retrimis din nou răspunsurile, cred că ieri sau astăzi sau trimis răspunsurile la CNSC. Au la dispoziţie 20 de zile pentru a ne da un răspuns. În
condiţiile în care el este nefavorabil, Adunarea Generală a Acţionarilor ADI a decis în şedinţa
din decembrie cred că săptămâna trecută, să acţionăm Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor în instanţă. E singura variantă care o mai avem la îndemână după ”n”
reevaluări şi reanalizări.
Eu mi-aş fi dorit ca până la finalul acestui an să avem un operator, din păcate sunt
lucruri care nu ţin de noi, nici de mine, nici de dumneavoastră, nici de aparatul consiliului,
nici de ADI. Şi mă gândesc, ţinând cont de durata proceselor, că undeva în primăvara anului
viitor vom avea o soluţie în ceea ce priveşte operatorul. Cam ăsta e lucrul care eu pot să vi-l
spun la data de astăzi. Să angajez ceva nu pot că nu ţine de noi.
Runcan Anton-Claudiu: - consilier judeţean –
Din ce cauză? Ştiţi că sunt în momentul ăsta dificultăţi foarte mari pentru primării. Ele
sunt forţate acum ca să asigure cheltuielile de transport de la unitatea respectivă
administrativă, până la ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu sunt forţate să asigure nici o cheltuială.
Runcan Anton-Claudiu: - consilier judeţean –
Ba da, sunt forţate. Pe cheltuiala primăriei ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deci, domnule consilier judeţean. Nu există aşa ceva. În preţul metru cubului de
deşeuri care se depozitează şi care-l plăteşte fiecare cetăţean persoană fizică sau juridică,
este introdus acest preţ. Deci, cine v-a spus povestea ... sau, mă rog, consiliul local are
dreptul să decidă la modul în care subvenţionează o parte din acest serviciu. Dar asta
depinde de fiecare consiliu local. De obligat, nu obligă nimeni pe nimeni.
Din martie acest an este funcţional depozitul, toţi sunt obligaţi să transporte şi să
depoziteze acolo, parte n-o fac. Le-am transmis lucrul ăsta în mod oficial în ultima şedinţă a
ADI-ului, că începând cu 01.01.2014 fiecare îşi asumă pe propria răspundere acest lucru şi va
suporta consecinţele. Dar, de obligat nu i-a obligat nimeni, asta vreau să precizez. În schimb,
consiliile locale au dreptul ca o parte din acest serviciu să fie subvenţionat de către primărie.
E decizia lor.
Runcan Anton-Claudiu: - consilier judeţean –
Totuşi, sunt suportate cheltuielile de unele din primării.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Încă o dată vă spun, eu nu conduc consiliile locale. Fiecare consiliu local este autonom
şi decide în consecinţă cum doreşte.
Runcan Anton-Claudiu: - consilier judeţean –
Am înţeles. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt alte intervenţii.
Dacă nu, 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 Actului constitutiv, Statutului şi a
cotei de participare financiară la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Turism în Bistriţa-Năsăud”.
Comisia economică, avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie, avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii? Vă rog doamna consilier Săsărman.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Ieri în cadrul Comisiei de urbanism am analizat şi noi
proiectul pe care dumneavoastră ni-l propuneţi, în sensul în care am lecturat cu mare atenţie
atât Actul constitutiv, cât şi Statutul. Noi nu am fost lămuriţi care dispoziţii legale se aplică în
momentul constituirii acestei asociaţii? Legea administraţiei publice locale 215 sau Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului 26/2000?
Al doilea lucru. Ni s-a spus ieri că această asociaţie va fi cu scop patrimonial. E cu scop
patrimonial, e fără scop patrimonial? Şi de ce trebuie să clarificăm care dispoziţii se aplică?
Pentru că, avem la Statut ultimul articol, articolul 50 privitor la dizolvarea asociaţiilor, unde se
menţionează situaţia patrimoniului în cazul în care asociaţia este dizolvată. Dacă sunt
aplicabile dispoziţiile din O.G. 26/2000, patrimoniul ştim că va urma o altă cale, deci va
ajunge, patrimoniul asociaţiei dizolvate va ajunge la o altă asociaţie de profil sau cu scop sau
obiective similare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Şi ce răspuns aţi primit ieri de la domnul secretar?
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu era domnul secretar.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu participă domnul secretar la şedinţele de comisie?
Iosif Redl: - secretarul judeţilui –
Nu am fost invitat.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Nu a fost, de asta trebuie să clarificăm aceste aspecte, ca să ştim.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Poate îl invitaţi pe domnul secretar la şedinţa de comisie.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Ar putea fi asociaţie de dezvoltare intercomunitară pe modelul asociaţiilor care au ca
scop ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. Doamna consilier, am înţeles întrebările dumneavoastră.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
... în situaţia în care am avea inserat în cuprins o prevedere potrivit căreia această
asociaţie îşi propune să dezvolte sau să aibă şi un serviciu turistic, să presteze un serviciu
turistic. De aceea trebuie să lămurim ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles întrebarea dumneavoastră. Dacă ne daţi voie să vă şi răspundem, o s-o
facem. Domnul secretar, vă rog.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Aceste asociaţii de dezvoltare intercomunitară sunt reglementate prin Legea 215,
exced în mare parte cadrului oferit de către Ordonanţa 26 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Ori, proiectul de hotărâre care vă este supus aprobării este făcut în acest context. E o
coroborare între Legea 215 a administraţiei publice locale şi Ordonanţa 26. Suntem exceptaţi
faţă de Ordonanţa 26 la foarte multe proceduri de ...
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
La toate.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Exact. E o lege specială. Legea 215 ne conferă un statut special cu privire la înfiinţarea
acestor asociaţii.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Atunci eliminăm din articolul 1 Ordonanţa 26/2000 pentru că ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Tocmai v-a spus domnul secretar general că e o coroborare, doamna consilier. Deci,
tocmai v-a spus. Aţi pus o întrebare în care cereţi răspuns – baza juridică pe care se bazează
proiectul de hotărâre. Vi s-a răspuns că Legea 215 şi Ordonanţa 26. Cred că a fost mai mult
decât clar. Dacă vrem acuma doar să facem dezbateri, facem.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Ne lămurim, nu facem dezbateri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
V-am lămurit care este baza.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Şi atunci, dacă mergem pe Legea 215, din articolul 1 eliminăm Ordonanţa nr. 26.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Cum să eliminăm dacă proiectul de hotărâre se bazează pe amândouă?
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
În Legea 215 ne trimite exact la Ordonanţa 26, ca şi mod de constituire a asociaţiilor.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul secretar, e în regulă. Dacă sunt alte intervenţii.
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
E în regulă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt alte intervenţii. Vă rog, doamna consilier.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mai aveam un amendament.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog, doamna consilier.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
La articolul 14 se vorbea despre ”Înfiinţarea Centrelor de Informare Turistică ...” şi ieri
s-a corectat acest aspect în sensul că se vorbeşte despre ” Înfiinţarea Centrului de Informare
Turistică în judeţul Bistriţa-Năsăud ...”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar de ce vreţi dumneavoastră să ne puneţi nouă piedici la acest ADI să facem un
singur centru? Că poate că eu vreau să fac unul în Bistriţa, unul în Prundu Bârgăului, unul nu
ştiu pe unde.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Pentru că că sunt centre de informare ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu nu-s de acord să-mi baraţi mie. Acuma spuneţi ”centrului”. Vrem ”centrelor”, vrem
la plural, nu la singular.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Ok.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog, domnul consilier Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Propunerea a fost făcută tocmai pe baza lămuririlor oferite de către reprezentanţii
executivului. S-a spus că e o greşeală de redactare şi că e vorba de un singur centru turistic.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu nu-s de acord cu reprezentanţii executivului.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
E în regulă. Ne-aţi lămurit, am înţeles care e opinia dumneavoastră. Oricum, ideea de
bază de a constitui o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate turism,
ştiţi bine că am lansat-o la începutul anului. Suntem de acord cu proiectul de hotărâre.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mă surprindeţi plăcut că sunteţi de acord. Deci, încă o dată, în proiectul respectiv este
prevăzut un centru de informare turistică. Ele sunt mai multe. Ştiu şi eu că pe Măsura 3.1.4...
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Măsura 3.1.3.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
... 3.1.3., mulţumesc pentru corectură, sunt vreo 20 şi ceva de proiecte câştigate în
judeţul Bistriţa-Năsăud pentru astfel de centre. Sigur pentru ceea ce vrem să facem noi în
Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Bistriţa-Năsăud, va fi nevoie de un centru de
informare turistică important la nivelul municipiului şi pe urmă, pentru fiecare proiect în
parte, pe cele trei zone, va fi nevoie de un centru de informare care să poată să facă
trimitere la toate oportunităţile de petrecere a timpului liber în zonele respective.
Dar eu v-aş propune, cu tot respectul, să rămânem cu cuvântul la plural, ca să nu
trebuiască după aceea să modificăm ceva dacă e nevoie de mai multe centre, nu de unul.
Dar, în principiu, va fi un centru care, dacă nu mă înşel din discuţia cu primarii, va fi în
capitala Văii Bârgăului, în Prundu Bârgăului.
Alte intervenţii. Dacă nu, supun adoptării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Am
deschis procedura de vot, vă rog să votaţi.
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Cu 28 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a unui imobil aflat în administrarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
E vorba de clădirea de la Sângeorz, din parcul oraşului Sângeorz-Băi, care e într-o
stare avansată de degradare. La solicitarea Centrului Judeţean pentru Cultură, care s-au
angajat că vor găsi o sursă de finanţare pentru a putea reabilita această clădire şi a o reda
circuitului, vă propun acest proiect de hotărâre. Menţionez că a fost o perioadă, prin
Dispoziţia Preşedintelui Liviu Rusu, atribuită domnului Traian Ogâgău care se angajase să-l
facă, să remedieze, să reabiliteze, n-a făcut nimic. Am trimis oficial o adresă să întrebăm ce
se întâmplă cu această atribuire. Domnul Ogâgău ne-a comunicat în scris că renunţă la
această atribuire. În momentul de faţă suntem în situaţia legală de a putea să atribuim
această clădire, în administrare, Centrului Judeţean pentru Cultură, pentru a fi reabilitată. În
primul rând, e nevoie de intervenţii rapide pentru împrejmuire şi securizare a zonei şi într-o
etapă următoare pentru a fi reabilitată.
Comisia economică, avizul vă rog.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie, avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii? Domnul Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, ştiţi foarte bine că atunci când s-a pus problema lămuririi
regimului juridic al acestei clădiri, discuţiile au comportat nu doar asupra atribuirii către o
persoană fizică sau alta, au fost de preluare a acelui imobil de la o structură a statului român
în administrarea căreia se afla vreme îndelungată şi care a lăsat-o în paragină, unu la mână.
Doi la mână, noi am zis că lămurim acest regim juridic al clădirii tocmai pentru a putea
interveni pe clădirea respectivă. Că o facem acuma prin intermediul centrului, e foarte bine.
Dar întrebarea e de ce nu ne-am implicat noi în mod direct, pentru că până la urmă e nevoie
de investiţii. Are centrul, şi asta e întrebarea, are centrul posibilităţi mai mari de a accede la
fonduri europene decât ar avea un consiliu judeţean.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Doar vă spun că Centrul Judeţean pentru Cultură este o instituţie a Consiliului
Judeţean şi parte a Consiliului Judeţean. Domnul director Ţărmure a şi identificat o
modalitate prin care primeşte finanţare pentru reabilitare şi am considerat că, Consiliul
Judeţean are oricum o încărcătură foarte mare de proiecte de derulat şi în condiţiile în care o
instituţie a noastră îşi doreşte să preia această clădire din această fază, să o reabiliteze, să
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gândească proiect şi toată destinaţia în care va fi folosită în viitor, a fost argumentul care ma convins să vin să vă propun acest proiect de hotărâre. Cred că Centrul Judeţean pentru
Cultură se poate ocupa foarte bine de reabilitarea acestei clădiri.
Alte intervenţii.
Dacă nu sunt alte intervenţii, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea beneficiarilor de burse de merit şi
burse de ajutor social acordate de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru
anul universitar 2013-2014.
Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Comisia acordă aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre şi propune acordarea celor
două burse de merit studenţilor: TONIUC DANIEL şi LORINŢIU PATRICIA LORENA.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Supunem la vot articolul 1 care face referire la atribuirea acestor două burse pentru
persoanele făcute public de către doamna preşedinte a Comisiei de cultură.
Dacă sunt intervenţii. Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot pentru articolul
1, vă rog să votaţi. Cu precizarea vot secret.
Cu 17 voturi “pentru” articolul 1 a fost votat.
Supun votului dumneavoastră articolul 2 – menţinerea ca beneficiari ai burselor de
merit a studenţilor: VANCEA IOANA MIHAELA, TOMOIAGĂ CIPRIAN IOAN, ONUL DARIUS
ROLAND, SIMON ALEXANDRA CRISTINA, KUJI ELENA, MĂNĂSTIRE DORA, PETER PAUL.
Sunt studenţii care sunt în momentul de faţă în timpul studiilor şi se aprobă continuitatea
burselor aprobate în trecut de către Consiliul Judeţean.
Deschidem procedura de vot. Vot secret pentru articolul 2, vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” articolul 2 a fost votat.
Supun atenţiei dumneavoastră articolul 3 – desemnarea beneficiarilor de burse de
ajutor social pentru studentele ILEA DANA şi ONIGA ANGELA NASTASIA de la Centrul pentru
protecţia copilului Năsăud şi MOLDOVAN CRISTINA de la Centrul pentru protecţia copilului
Teaca.
Deschidem procedura de vot. Vot secret, vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” articolul 3 a fost votat.
Şi pentru proiectul de hotărâre în integralitate, Comisia economică.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil, cu o propunere – propunerea menţinerii cuantumului lunar al unei
burse de merit, respectiv al unei burse de ajutor social în sumă de 400 lei, deci cea care a
fost practic anul trecut.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. Alte intervenţii. Vă rog domnul Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
E de clarificat un pic, pentru că eu îmi aminteam că e 350, nu 400. Nu? Bun, e în
regulă.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dacă sunt alte intervenţii? Dacă nu sunt alte intervenţii, deschidem procedura de vot.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui, vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Eu vă anunţ doar că cineva nu votează. Pardon, domnul Negruşeri e ieşit din sală.
*
9. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud a unor premii şi recompense financiare pe anul 2013.
În urma Statutului şi regulamentului judeţului Bistriţa-Năsăud, v-am făcut această
propunere, acest proiect de hotărâre, în urma unei analize făcute de executiv, împreună cu
instituţiile de specialitate, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia de Tineret şi
Sport şi vă propun premierea următoarelor persoane care au făcut performanţă, pentru că
sunt şi în domeniul şcolar şi în domeniul sportiv:
1. BUHAI RAREȘ DARIUS - elev Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița - Învățământ,
Informatică - Medalie de Aur la Olimpiada Internațională de Informatică, Brisbane,
Australia; Medalie de Aur la Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada, Yakutsk, Rusia;
Medalie de Aur la Olimpiada Balcanică de Informatică, Sarajevo, Bosnia și Hertegovina
2. GĂLĂȚAN CONSTANTIN - profesor Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița Învățământ, Informatică - Profesor îndrumător elevului Buhai Rareș Darius
3. SZOCS BERNADETTE - Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Tenis de masă - 1 loc
I, 2 locuri III Campionatele Europene juniori; 1 loc II Campionatele Europene seniori; 1
loc III Campionatele Mondiale juniori
4. CLAPA ANDREEA - Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Tenis de masă - 1 loc III,
3 loc I Campionatele Europene juniori II
5. FILIPAȘ MARIAN - antrenor Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Tenis de masă Antrenor pentru sportivele Szocs Bernadette și Clapa Andreea
6. CSENGERI MONICA - Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Haltere - 1 loc III
Campionatele Mondiale juniori II (smuls); loc I, II, III Campionatele Europene juniori II
(s+t+a)
7. CHIVU ADRIAN - antrenor Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Haltere - Antrenor
pentru sportiva Csengeri Monica
8. SANCRAIAN GABRIEL - Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Haltere - 1 loc III
Campionatele Europene seniori (s); 3 loc II Campionatele Mondiale Universitare
9. FĂTU OVIDIU - antrenor Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Haltere - Antrenor
pentru sportivul Sancraian Gabriel
10. BORZEI DANA MARIA - Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Box - 1 loc III
Campionatele Mondiale juniori tineret
11. ZĂPÂRȚAN NICOLAE - antrenor Clubul Sportiv Municipal Bistrița - Sport, Box Antrenor pentru sportiva Borzei Dana Maria
Asta este propunerea pentru proiectul de hotărâre.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de cultură.
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Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii?
Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
judeţului Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2020, cu precizarea că proiectul de
hotărâre va fi adoptat cu amendamentele propuse de către Comisia de urbanism.
Comisia economică, vă rog avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de urbanism.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii? Domnul profesor Moldovan, vă rog.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, am studiat cu multă atenţie acest proiect şi ţin să spun de la
început că se vede că e făcut de un profesionist, în sensul că sunt făcute toate lucrurile
necesare - diagnoza, apoi viziunea, strategia pe termen lung, elementele care merg pe
proiecte pe termen mediu, interacţiunea între programe ş.a.m.d. Deci, totul este făcut cum
nu se poate mai bine.
Totuşi, am câteva observaţii. Datorită faptului că proiectul prevede practic – eu
numesc proiectul Strategia, practic, de dezvoltare, ca să ne înţelegem, nu este vorba de un
proiect oarecare – are o perioadă de monitorizare şi evaluare bine gândită, de 180 de zile, în
care el intră într-o confruntare, se dă şi feedback-ul, intră într-o confruntare cu publicul, cu
factorii interesaţi şi după care, în urma monitorizării şi evaluării, se pot aduce anumite
corecţii obiectivelor strategice, adică ţintelor. Din punctul ăsta de vedere, eu am studiat cu
foarte multă atenţie, partea referitoare la cultură. Vreau să spun că partea referitoare la
cultură, ca diagnoză este foarte bine făcută, n-ar fi stricat să fie un pic mai aspră, pentru că
dacă diagnoza este făcută chirurgical, atunci şi proiectul şi viziunea, toate celelalte, ţinând
cont de asta, sunt pe măsură. Dar, oricum, e bine făcută.
Lucrurile de care eu nu sunt tocmai împăcat sunt cele legate de viziune, în primul rând
de stabilirea unor ţinte, în sensul că mi se pare că noi am fost extrem de cuminţi în a avea o
viziune curajoasă în legătură cu cultura, cu tradiţiile, cu patrimoniul. Iată de ce? Şi aici fac o
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paranteză, e viziunea pe 2025 şi strategia pe 2020. Mi se pare că e o chestiune de înţelegere,
că la urma urmei, strategia merge mână în mână cu viziunea. Viziunea stabileşte anumite
ţinte pe termen lung, iar strategia vede care ar fi modalităţile generale de realizare şi cadrul
general de realizare a lor.
Care ar fi lucrurile care eu le-aş propune aici. Acuma, vă rog să mă înţelegeţi, eu nu
vreau să dau peste cap lucrurile astea.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Şi eu am o curiozitate, de ce n-aţi făcut-o de vreun 1 an?
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Pot să nu fie luate ca amendamente, dar pot să fie luate în seamă pentru monitorizare
şi evaluare şi luate în seamă pentru eventuala corectură a obiectivelor strategice după cele
180 de zile. Ele ar fi următoarele: nu se poate ca noi, acest judeţ, să nu ne propunem
realizarea unui muzeu al satului în aer liber ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Este în lista de proiecte.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Nu, acolo este trecut aşa, zice: muzeu sătesc bistriţean şi năsăudean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar gândim acelaşi lucru.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Nu este acelaşi lucru, domnule preşedinte, pentru că ăsta este şi în curtea muzeului de
acuma.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul profesor, în lista de proiecte, la propunerea domnului vicepreşedinte Pugna,
este gândit aşa ceva. Că nu s-a numit, dar eu vreau să vă spun că au avut în vedere aşa
ceva. Atât.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Mă bucur atunci. Apoi, valorificarea vestigiilor arheologice. Îmi place iniţiativa unui
primar care este primarul din Mihăieşti, un om foarte deschis, cu iniţiativă, care pune în
valoare limesul de acolo, dar de ce să nu venim noi cu valorificarea castrului de la Ilişua, pe
termen lung, iar ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Puteţi fi drăguţ să-mi răspundeţi şi mie la o curiozitate?
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Poftiţi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
De ce de 1 an de zile, de când dezbatem Strategia asta n-aţi participat şi
dumneavoastră la una din întâlnirile comisiilor?
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Nu m-a întrebat nimeni şi nu m-a chemat nimeni şi n-am ştiut. Îmi pare rău.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier judeţean, eu vă consider un om foarte serios şi vreau să rămân cu
părerea asta. A fost 30 de zile în dezbatere publică. Vă lua foarte puţin să scrieţi ceva şi să
trimiteţi, dacă nu, de 1 an de zile de când o dezbatem.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Eu n-am ştiut de asta, domnule preşedinte.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar v-am anunţat în şedinţă aici, a ştiut toată lumea. Acuma propunerea
dumneavoastră, de asta o tratez foarte serios, pentru că e şi o propunere foarte serioasă, că
trebuie să exploatăm fiecare lucru pe care-l avem în acest judeţ. Vă rog să continuaţi şi
vedem în momentul de faţă cum mai putem amenda prin .... Măcar la Comisia de urbanism
puteaţi să mergeţi la dezbatere, dacă altundeva nu v-au invitat şi să propuneţi de acolo. Vă
rog.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Mulţumesc. Apoi, s-au făcut câţiva paşi foarte buni în judeţul Bistriţa-Năsăud apropo
de lipsa unei instituţii teatrale, a unei filarmonici ş.a.m.d., prin aducerea unor mini-stagiuni.
Noi trebuie să avem o viziune mult mai clară, mult mai constructivă, să clădim pe liceele
vocaţionale care le avem: muzică, arte plastice, să introducem valorile acestea într-un circuit
cu profesionişti din afară, în aşa fel încât să se creeze o aşteptare importantă care să ducă la
instituţii culturale în termen de ..., la orizontul anului 2025. Avem această obligaţie să o
facem. Eu apreciz ce s-a făcut, dar e un pas. Trebuie făcut pasul următor. Pasul următor
trebuie să se vadă acolo.
Apoi, de multe ori, încurajarea să spunem a iniţiativei particulare în meşteşuguri.
Meşteşugurile sunt foarte importante, dar este foarte important pentru noi următorul lucru.
Aceste meşteşuguri pot să iasă de sub control. În ce fel? În sensul că cerinţele pieţei merg şi
spre chici.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier, apreciez foarte tare modul în care aţi studiat lucrul ăsta.
Intervenţiile, conform regulamentului, sunt de 3 minute şi rugămintea să încercaţi să
concluzionaţi împreună cu administratorul public, care coordonează această Strategie ...
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Ce mai vreau să spun, un singur lucru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
... şi cu domnul director Pintea, care a coordonat acest grup de lucru, am rugămintea
ca fiecare propunere s-o discutaţi cu ei şi să vedem care sunt abdatările care se mai pot face
astăzi la Strategie, pentru că eu, în principiu, sunt de acord ca fiecare propunere constructivă
să fie cuprinsă în această Strategie. Dacă ne apucăm acuma să dezbatem fiecare capitol ...
Am avut la dispoziţie 1 an de zile să facem lucrul ăsta.
Moldovan Andrei-Valentin: - consilier judeţean –
Un singur lucru mai am de spus. De exemplu, este prevăzut acolo digitalizarea
fondului de carte veche a Bibliotecii Judeţene. E foarte frumos lucrul acesta. Întâi trebuie
creat acest fond de carte veche pentru că acolo, din câte ştiu eu, este ceva carte veche,
maghiară şi germană. Dar toate condiţiile sunt întrunite ca să se desfăşoare un program de
achiziţie de carte veche şi presă veche românească şi apoi, fără îndoială că trebuie
digitalizată. Deci, o anumită coerenţă a lucrurilor ca să nu creem forme fără fond.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Ultima intervenţie n-o înţeleg, dar nici nu trebuie să le înţeleg eu pe toate.
Domnul consilier Urîte.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Eu am participat domnule preşedinte, şi ştiţi foarte
bine, la această Strategie, dar pe o latură, pe competitivitate economică şi sigur că, ca să nu
se creeze o confuzie între cuvântul caraghios şi consecvenţă, trebuie să fac câteva precizări.
Deci, eu m-am adresat atât domnului consultant Brad, cât şi ...
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aş avea rugămintea la Diverse să răspundeţi interpretării făcute la declaraţia mea de
presă şi acuma să vă referiţi vă rog la ..., cu rugămintea să rămâneţi la fel de serios cum aţi
fost şi să faceţi referire la proiectul de hotărâre. Şi pe urmă, la Diverse, vă ascult cu atenţie.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Nu vroiam şi nici nu vreau să cer nici scuze nici de altă natură. Asta e, suntem şi
oameni politici în spate şi probabil că ne mai grăbim cu afirmaţiile. Dar ce vreau să spun? Că
încă din luna a 8-a şi sigur că până la urmă eu mi-am dorit şi încă o dată, am aprecierile mele
la Strategie ca şi conţinut, ca şi anvergură, ca şi tratare, sigur că este una profesionistă şi nu
avem cum să contestăm, nici în calitate de consilieri judeţeni, nici în calitate de oameni
politici, ceea ce lucrează profesioniştii. Aproape în totdeauna în mesajele mele către presă
susţin că avem nevoie de interfaţă şi de colaborare cu profesionişti.
Ce mi-am dorit într-adevăr, este să fi grăbit mai tare lucrurile, lucru care vi l-aţi dorit şi
dumneavoastră şi ştiţi foarte bine poziţia dumneavoastră undeva la sfârşitul lunii august că
aţi vrut Strategia cât mai repede. Sigur că intervenţia mea făcută şi în scris şi v-am dat şi un
email şi ştiţi şi dumneavoastră şi probabil că aţi citit ulterior ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar mi-aţi zis că e privat email-ul, nu trebuia să spuneţi şi în şedinţă. Dacă era privat
nu mai trebuia să-l aduceţi în discuţie în şedinţă, atunci devine public. O să-l dau la presă.
Urîte Florin-Radu: - consilier judeţean –
Nu-i nici o problemă. De fapt, concluzia este că am vrut să vedem şi să definim când
Consiliul Judeţean, ca şi structură operaţională, îşi extrage proiectele majore la care se
angajează. Într-adevăr, şi poate datorită intervenţiei mele şi din 10, a apărut acest Capitol
XVI care, oarecum este un ghid al caracterului de operaţionalizare a Strategiei şi am mai
văzut că se aminteşte de Consiliu de competitivitate şi inovare BN şi de structura operativă a
Strategiei. Drept pentru care îmi permit să vă întreb cam când intenţionaţi să formataţi
aceste structuri, astfel încât într-un termen cât mai scurt să ne definim noi, ca şi Consiliu
Judeţean, care sunt priorităţile judeţului, care e ordinea proiectelor şi cele la care ne angajăm
desigur din toate structurile.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule administrator, în calitatea dumneavoastră de coordonator a Strategiei şi pe
această cale eu aş vrea să le mulţumesc şi lui Florin Moldovan şi subprefectului Ovidiu Frenţ,
precum şi tuturor colegilor mei din aparat şi instituţiilor deconcentrate care pro-bono au
lucrat foarte mult în acest an pentru a furniza date şi pentru a avea astăzi, la final, un
material pe care să-l discutăm.
Domnul administrator public, vă rog să-i răspundeţi la domnul consilier judeţean Urîte.
Moldovan Grigore-Florin: - administrator public al judeţului –
Domnule preşedinte, domnul profesor Stelian Brad, în dezbaterea publică a prezentat
un material care va putea fi înaintat şi consilierilor şi tuturor celor care au participat la
proiectul Strategiei. S-a propus în 180 de zile operaţionalizarea lucrurilor care sunt trecute în
Capitolul XVI cu o diagramă GANTT care înseamnă un calendar de activităţi pe fiecare dintre
cele 14 sau 15 activităţi care sunt prevăzute acolo.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul consilier Curteanu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Aţi văzut, colegii mei au manifestat interes deosebit în
privinţa Strategiei, nu o să mă lungesc şi eu foarte mult. Dacă iniţial Strategia, ştiţi foarte
bine, că era criticabilă din mai multe puncte de vedere, erau necorelări între capitole, erau o
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serie de stângăcii şi inadvertenţe, încet-încet le-am corectat, am formulat amendamente,
mulţumim că le-aţi acceptat. Discuţia cu administratorul public referitoare la punerea în
aplicare a Strategiei şi la o etapizare şi o cuantificare până la urmă a obiectivelor acesteia a
fost lămuritoare. Din punctul nostru de vedere, cel puţin pentru această etapă, Strategia
poate merge mai departe, cu menţiunea că într-adevăr, acel grafit GANTT pe care îl
aşteptam astăzi totuşi pe masa consiliului, să şi clarifice etapele de parcurs în punerea în
aplicare a Strategiei. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule consilier. Alte intervenţii.
Dacă nu sunt alte intervenţii, supun aprobării dumneavoastră aprobarea Strategiei, cu
amendamentele făcute la comisii şi amendamentele care vor fi discutate de domnul consilier
judeţean Moldovan împreună cu administratorul public şi coordonatorul grupului de lucru pe
cultură, domnul director Pintea, proiectul de hotărâre cu amendamentele pe care vi le-am
precizat. Dar ultima cu digitalizarea n-am înţeles-o. O să vă rog să-mi explicaţi la finalul
şedinţei.
Pintea Ioan: - manager Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” –
Pot să vă explic.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu, dar nu o să puteţi să-mi răspundeţi altceva decât ce n-am înţeles eu, că
digitalizăm ce avem. Că o să şi cumpărăm mai multe, Doamne ajută, dar ...
E în regulă, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
Ca suplimentare la ordinea de zi vă propun următoarele două proiecte:
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a contractelor de delegare
de gestiune a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,
operatorilor care au efectuat serviciul de transport în anul 2013, în baza
Regulamentului CE nr. 1370/2007.
Înainte de a face Comisia de urbanism avizul, domnul vicepreşedinte Popescu,
iniţiatorul proiectului, înţeleg că are o intervenţie. Vă rog domnul Popescu s-o faceţi.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte. Aş vrea să supun consiliului completarea cu un
amendament referitor la Proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a contractelor de
delegare de gestiune a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,
operatorilor care au efectuat serviciul de transport în anul 2013, în baza Regulamentului CE
nr. 1370/2007, propun completarea articolului 1 cu aliniatul 2 care va avea următorul
cuprins: „(2) Pot încheia contracte de delegare de gestiune a serviciului de transport public
de persoane prin curse regulate numai operatorii de transport care au licenţe de traseu
valabile pentru anul 2013 şi care nu au abateri grave de la prevederile caietului de sarcini,
considerate ca atare potivit art. 39 din Legea nr. 92/2007 și art. 28 din Ordinul nr.
353/2007.”
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Ca să fiu mai explicit, am fost sesizaţi de către primari, de către cetăţeni, că sunt unii
dintre transportatori care nu-şi fac traseele absolut deloc deci, le au atribuite şi nu ajung
acolo deloc. Şi atunci era cumva bizar ca noi făcând acest gest acuma de atribuire pe
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următoarele 6 luni până se termină legislaţia, regulamentele şi tot ce au pentru a intra în
procedură de licitaţie, am cerut executivului, în special domnului Naghi şi domnului
vicepreşedinte Popescu să vină în faţa dumneavoastră cu acest amendament, să nu mai
atribuim trasee unora care nu le fac. Şi atunci, în etapa următoare, serviciu transporturi, în
baza analizei documentelor cu avize ARR, ISCTR şi tot ce înseamnă, vor trece la procedura
de atribuire pentru o perioadă de 6 luni. Eu sper ca în aceste 6 luni structurile centrale,
respectiv Ministerul Transportului, Guvern şi toate instituţiile implicate, să ajungă la final cu
noua lege şi noile proceduri şi regulamente.
Intervenţii vă rog. Domnul Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Întrebare: traseele nu era făcute până la capăt sau nu erau făcute deloc?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deloc. Deci, sunt situaţii, avem sesizări, am şi făcut notificări către ARR şi către
instituţiile abilitate ale statului, să le retragă licenţele. Sunt proceduri care sunt în derulare,
dar pentru a nu avea alte tipuri de discuţii cu transportatorii respectivi am cerut acest
amendament, pentru că ei sigur ne vor contesta deciziile şi atunci vreau ca în proiectul de
hotărâre să fie acest amendament în care precizăm clar că cei care au avut, şi aţi văzut că
am şi trecut abateri grave, nu ştiu, a întârziat autobuzul nu e abatere gravă, dar sunt unii
care de 1 an de zile efectiv nu mai merg pe traseu.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Şi pentru acele trasee care e soluţia propusă de executiv?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Tot atribuire directă la alţii care vor să le facă.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
La alţii?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii? Deci, în momentul de faţă e aceeaşi procedură egală pentru toată lumea,
acelaşi tratament.
Dacă nu sunt intervenţii, deschid procedura de vot, vă rog să votaţi. Cu
amendamentul făcut de domnul vicepreşedinte Popescu, proiectul de hotărâre cu acest
amendament.
Scuze. Comisia de urbanism, îmi cer scuze că v-am uitat. Avizul vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil, cu următoarea completare a articolului 1 – ” pe o perioadă de maxim 6
luni” – completare care aparţine domnului consilier Eugen Curteanu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
De acord. Deci, cu amendamentul comisiei şi amendamentul domnului vicepreşedinte
Popescu, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
Următorul proiect e proiectul iniţiat de către subsemnatul la solicitarea colegelor mele
consiliere judeţene din Sângeorz-Băi – Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin
financiar Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului, cu precizarea pentru Centrul
pentru Tineret de la Sângeorz-Băi.
Comisia economică, avizul.
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Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii?
Nu sunt intervenţii, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 27 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
La Diverse aş vrea aici de faţă cu dumneavoastră să-l invit eu în mod special pe
domnul secretar să participe la toate comisiile de acuma, cu consemnarea în ... şi am
rugămintea, când nu puteţi dumneavoastră domnul secretar, un delegat al dumneavoastră să
fie prezent la comisiile ordinare ale consiliului, pentru a putea fi lămurite acolo toate lucrurile.
Dacă la diverse mai sunt alte intervenţii. Vă rog domnule consilier.
Runcan Claudiu-Anton: - consilier judeţean –
Mulţumesc. Domnule preşedinte, am înţeles că în ultimul timp s-au finalizat studii de
prefezabilitate pentru domeniile schiabile Colibiţa, dacă am înţeles bine şi Nedeia Ţăranului
Sângeorz-Băi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Pe site-ul Consiliului Judeţean, de aproximativ 10 zile, găsiţi în detaliu toate
documentele la care faceţi trimitere. Sunt publicate de mai bine de 10 zile pe site, cred că.
Cam de 7-10 zile, le găsiţi acolo, inclusiv cu toţi primarii şi din zona Văii Bârgăului şi din zona
Văii Someşului, Rebrei şi Valea Sălăuţei, inclusiv Runcu Salvei şi Zagra. Am avut întâlniri în
care le-am prezentat proiectele, urmează ca ei la nivelul consiliilor locale să-şi dea prima data
acordul în vederea asocierii, să-şi discute proiectele care au terenurile respective. E ceva
similar cu ce am făcut cu Valea Bârgăului şi suntem în proceduri.
Runcan Claudiu-Anton: - consilier judeţean –
Am înţeles. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Cu multă plăcere.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, aş vrea să vă mulţumesc frumos pentru activitatea
din acest an, pentru modul constructiv – s-ar putea un pic de linişte vă rog, pe scaunele din
spate. Aş vrea să vă mulţumesc frumos pentru modul constructive în care s-au desfăşurat
şedinţele Consiliului Judeţean, să vă dea bunul Dumnezeu să aveţi sărbători liniştite, în pace,
bucuroase şi să aveţi un an nou plin de sănătate şi cu împlinirile pe care vi le doriţi.
Vă aşteptăm să închinăm un pahar de şampanie împreună cu dumneavoastră, cu
colegii noştri din executiv, cu presa şi îmi cer scuze, da. Îl rog pe domnul prefect să vă
adreseze un cuvânt, şi-a exprimat această dorinţă. Vă rog, domnule prefect.
Ţintean Ioan: - prefectul judeţului –
Domnule preşedinte, mulţumesc pentru invitaţie. Dinstinşi consilieri judeţeni, Instituţia
Prefectului pe această cale şi cu această ocazie, ţine să vă mulţumească tuturor pentru
colaborarea pe care am avut-o pe parcursul anului 2013. Vreau să apreciez faptul că aţi fost
pe parcursul acestui an un consiliu care aţi fost, nu se foloseşte termenul lucrativ, dar cred că
totuşi este potrivit. Aţi avut o stare de lucru, de continuitate. Este un lucru de apeciat şi mai
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ales vreau să apreciez faptul că sunteţi un consiliu care lucraţi pe baza unei Strategii, fie ea
pe termen scurt, mediu sau lung şi că la această Strategie aţi contribuit cu toate forţele de
care dispuneţi, toate partidele prezente în Consiliul Judeţean. Este un lucru demn de
apreciat, pentru că Strategia nu este nici a unui partid, nici a celuilalt, ci este Strategia
judeţului Bistriţa-Năsăud pe care, probabil, vor lucra şi urmaşii noştri şi care, sigur, vor aduce
multe îmbunătăţiri cu privire la viaţa locuitorilor judeţului nostru.
Vreau să vă cer sprijinul, şi cu asta închei, în 2014, probabil o să vă solicite şi
domnului preşedinte acelaşi lucru, să fim uniţi toţi, ca responsabili administrativi mai ales, cât
şi politici ai judeţului, cu privire la introducerea unei forme, a unei reguli la Colibiţa. Ştiţi că
dorim în sfârşit să luăm taurul de coarne şi să facem un pic de regulă pentru că deţinem un
bulgăre, un măr de aur acolo şi cred că până acuma nu l-am putut valorifica aşa cum se
cuvine şi asta legat şi de Strategie. Indiferent de ce partid aparţinem şi suntem, de unde
proveniţi şi ce facem, cred că este momentul să valorificăm acea zonă turistică de mare
însemnătate.
Şi, în fine, mulţumesc şi pe această cale că apeciaţi aşa cum se cuvine excelenţa,
adică rezultatele celor merituoşi. Sunt un mare susţinător al acestei forme de apreciere, nu
că aş fi indiferent faţă de persoanele defavorizate, dar cred că avem nevoie de cât mai multe
vârfuri, de cât mai multe elite în judeţul nostru care să ne ajute să tragă societatea noastră
în sus şi pe această cale trebuie să ne gândim absolut la toate domeniile şi în glumă aş putea
spune, dar foarte serios în acelaşi timp, chiar şi la fotbal. Pentru că s-a terminat cu povestea
cu fotbalul lui nea Jean. Trebuie să ne gândim la copilaşi, la cei care vor să facă sport, la cei
care vor să facă muzică, la cei care vor să facă artă şi să sprijinim aceşti copii ai noştri în mod
concret şi de aceea, voi fi alături de dumneavoastră şi sper că şi dumneavoastră veţi fi alături
de noi în ce priveşte această formă de susţinere a conjudeţenilor noştri.
Vă doresc să aveţi un Crăciun fericit, în numele Instituţiei Prefectului, a colegilor mei şi
să păşim cu încredere şi cu speranţă în noul an.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Două invitaţii vreau să vă mai fac. În organizarea instituţiei noastre, prin Muzeul
Judeţean, vor avea loc două zile de manifestări în curtea Muzeului. Sâmbătă şi duminică
sunteţi invitaţi să participaţi la aceste manifestări. Găsiţi public aceste informaţii, cred că
sâmbătă începând de la ora 11 şi, de asemenea, pentru prima dată, Instituţia Consiliului
Judeţean, cu acordul dumneavoastră, prin Centrul Judeţean pentru Cultură, împreună cu
Primăria Municipiului Bistriţa, sunt co-organizatori ai manifestărilor prilejuite de sărbătorirea
noului an, pe 31 decembrie, începând cu ora 23, pe Pietonal. De asemenea, vă invităm cu
mare drag să participaţi la aceste manifestări.
Încă o dată mulţumesc şi să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun!
*
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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