ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 2366 din 28.04. 2010
Dosar nr. IC 6

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 aprilie, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.65 din 19 aprilie 2010, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 26 aprilie 2010 în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin
mass-media.
Din partea aparatului de specialitate participã : Carmen Haruţa – şef serviciu; Aurelia
Vultur – consilier; Paul Vereş – consilier; Rãscol Maria – inspector specialitate; Tiniş Viorel director economic; Hasnãş Veronica - consilier preşedinte, Turcu Grigore - consilier
preşedinte; Negruşeri Vasile – administrator public, Simona Bodnariu – director executiv.
Invitaţi: Cristian Daniel Florian – prefect; Marghit Moldovan – director Direcţia pentru
Protecţia Copilului Bistriţa-Nãsãud; Kiss Silvius – Director Complexul Muzeal Bistriţa-Nãsãud;
Nicolae Gãlãţean – director Centrul Judeţean pentru Culturã.
Presa: Alin Cordoş – Mesagerul; Medescu Ştefan – AS-TV; Cosmin Botezat –
Bistriţeanul; Marius Muşinã – TV Bistriţa; Iulia Stupinean; Vrâncean Ioan – Focus TV; Magda
Bodnariu – Realitatea TV; Vlad Ciocan – Realitatea TV; Cristiana Sabãu; Cristina Olariu –
AS-TV; Tina Ţucui – Agerpress; Carmen Bulz – Rãsunetul; Liana Mureşan – Gazeta de
Bistriţa; Mihaela Mocanu – Gazeta Bistriţei; Cristian Silaşi – CityNews; Geta Sângeorzan –
TV Bistriţa.
*
Secretarul judeţului, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa celor 29 consilieri judeţeni şi a
domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
Lipseşte motivat domnul consilier judeţean Stan Iuga Nicolae.
*

Liviu-Mihai Rusu: preşedinte Domnule secretar, rog prezenţa.
Iosif Redl: - secretarul judeţului
Lipseşte doar domnul Stan Iuga, aflat în concediu de odihnã.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Am convocat sedinţa ordinarã cu data de azi 26 aprilie 2010, ordinea de zi in mare
parte este cunoscutã, dumneavoastrã aţi lucrat pe comisii si cred ca aţi dat si unele avize.
Din partea prefecturii participã domnul prefect Cristian Florian. Ordinea de zi suferã o
modificare în sensul ca existã un Proiect de Hotãrâre venit din partea Partidului Social
Democrat, cu încetarea unui mandat şi alegerea unui nou consilier. Supun votului dacã
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sunteţi de acord cu acest nou proiect, iar ultimele douã din anexa care aţi primit-o şi
dumneavoastrã la ordinea de zi, adica punctul 17 si 18 le amânãm într-o altã şedinta
ordinara sau extraordinara. Deci vor ramane practic pe ordinea de zi 16 puncte cu Proiectul
de Hotãrâre propus de Partidul Social Democrat.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi “pentru” s-a aprobat urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de Hotãrâre privind constatarea încetãrii mandatului de consilier
judeţean a domnului SIGHIARTÃU IOAN.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de Hotãrâre privind validarea a douã mandate de consilier judeţean
(domnul Suciu Andrei şi doamna Arjoca Adina).
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de Hotãrâre privind completarea Comisiei de validare a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de Hotãrâre privind desemnarea unor consilieri judeţeni în Comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud (Comisia de administraţie
şi Comisia de Urbanism).
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
5. Proiect de Hotãrâre privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea
Teritorialã de Ordine Publicã Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
6. Proiect de Hotãrâre privind modificarea şi completarea Hotãrârilor Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud nr.53 şi 58/2009 privind numirea Consiliului de
Administraţie la Societatea Comercialã “AQUABIS” S.A.Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
7. Proiect de Hotãrâre privind validarea unor membri în Autoritatea Teritorialã de
Ordine Publicã Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
8. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Programului cultural pe anul 2010 la
Biblioteca Judeţeanã Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Bumbu Mihai Adrian –vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
9. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Programului de activitãţi culturale pe anul
2010 la Complexul Muzeal Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Bumbu Mihai Adrian –vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
10. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Programului activitãţilor culturale pe anul
2010 la Centrul Judeţean pentru Culturã Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Bumbu Mihai Adrian –vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
11. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea transmiterii imobilului “ Vila nr.1” situat în
oraşul Sângeorz Bãi din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud, în domeniul public al judeţului Bistriţa-Nãsãud şi
administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
12. Proiect de Hotãrâre privind completarea inventarului domeniului public al
judeţului Bistriţa-Nãşaud, însuşit prin Hotãrârea de Consiliu Judeţean
nr.29/19.10.1999 şi modificatã prin Hotãrârea Consiliului Judeţean
nr.30/30.08.2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
13. Proiect de Hotãrâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al
judeţului Bistriţa-Nãsãud concesionate cãtre Societatea Comercialã “AQUABIS”
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S.A. Bistriţa, prevãzute în anexa 3 la Hotãrârea Consiliului Judeţean BistriţaNãsaud nr.19/2008.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
14. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la
Biblioteca Judeţeanã Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
15. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la
Complexul Muzeal Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
16. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la
Centrul Judeţean pentru Culturã Bistriţa-Nãsãud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Am rugãmintea ca înainte de a începe dezbaterea ordinii de zi, sã ţinem un moment
de reculegere pentru cel care a fost colegul nostru şi prietenul nostru Ioan Sighiartau.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Începem cu primul Proiect de Hotarare privind constatatea incetarii mandatului de
consilier judetean a domnului Sighiartau Ioan.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
Supun votului si al doilea Proiect de Hotarare privind validarea madatului de
consilier judetean a doamnei Arjoca Adina, dar inainte domnule Moldovan Andrei, vã rog
sã citiţi raportul comisiei de validare.

Domul consilier judetean Moldovan Andrei dã citire raportului Comisiei de validare privind
validarea mandatului de consilier judeţean a doamnei Arjoca Adina.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc, domnule presedinte al comisiei de validare. Proiect de Hotarare privind
validarea madatului de consilier judetean a domnului Suciu Andrei.
Domul consilier judetean Moldovan Andrei da citire raportului Comisiei de validare privind
validarea mandatului de consilier judetean a domnului Suciu Andrei.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Supun votului cele douã proiecte privind validarea consilierilor judeteni. Începem cu
domnul Suciu Andrei.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc. Validarea mandatului de consilier judetean a doamnei Arjoca Adina.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
Multumesc. Rog cei doi consilieri, sa depunã jurãmântul.
Se procedeazã la depunerea jurãmântului de cãtre cei doi consilieri validati.
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Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Domnilor consilieri care aţi fost validaţi şi aţi depus jurãmântul azi vã doresc succes în
mandatul dumneavoastrã, şi sper aşa cum aţi jurat cã veţi face cu bunã credinţã ceea ce
credeţi cã este bine pentru judeţul Bistriţa-Nãsãud.
*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Mergem mai departe, Proiect de Hotarare privind completarea comisiei de validare a
Consiliului Judetean. Comisia de administratie?
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Domnule preşedinte, Comisia de administraţie a dat un vot de principiu favorabil
acestui Proiect de Hotarare.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule presedinte Somlea. Prin urmare votul comisiei este favorabil. Rog
propuneri pentru noul membru in Comisia de administratie. Domnule Suciu Daniel.
Suciu Daniel: - consilier –
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, nu este o comisie care sa nascã foarte multe
discuţii, dispute sau dezbateri in contradictoriu, având în vedere cã este o situaţie puţin
anacronica ca dintr-o comisie de validare sã facã parte doar membrii a unui partid politic şi
mã refer la Partidul Democrat Liberal. Avem şi noi membrii Partidului Social Democrat o
propunere, respectiv pe domnul Cristian Parasca.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Nu ne opunem. Vã rog domnule Şomlea.
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Din partea Partidului Democrat Liberal, o propun pe doamna Arjoca Adina pentru un
loc în aceasta comisie. Multumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Ma contrazic cu domnul secretar. Fiind vorba de persoane este vorba de vot secret.
Suciu Daniel: - consilier –
Noi nu putem fi decat de acord cu domnul secretar pentru ca dânsul rãspunde de
legalitate.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Si abia aşteptati sa-l prindeti la cotitura. O sã consult plenul, cum votam? Vot deschis
sau vot secret? Supunem la vot pentru ca vad ca parerile sunt impartite.
Cine este pentru vot deschis? Va rog sã numãraţi.
Cu 16 voturi pentru si 14 voturi împotrivã ( Liviu Mihai Rusu, Luca Iancu Mihai,
Cristea Daniel Alin, Ani Dionisie, Miclea Emil, Jauca Alexandru Ioan, Moldovan Andrei
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Valentin, Moldovan Doris Gabriela, Moldovan Petu, Neamţu Dorin, Sãsãrman Monica, Arjoca
Adina, Şomlea Vasile Florin, Vãsieş Lucian Radu ) s-a aprobat.
Mai are rost sã supunem la vot şi cine este pentru vot secret?
Supunem la vot prima propunere a domnului Suciu Daniel.
Cine este pentru, impotrivã, abţineri?
Cu 16 voturi pentru si 14 voturi împotrivã ( Liviu Mihai Rusu, Luca Iancu Mihai,
Cristea Daniel Alin, Ani Dionisie, Miclea Emil, Jauca Alexandru Ioan, Moldovan Andrei
Valentin, Moldovan Doris Gabriela, Moldovan Petu, Neamţu Dorin, Sãsãrman Monica, Arjoca
Adina, Şomlea Vasile Florin, Vãsieş Lucian Radu ) s-a aprobat.
Îl felicit pe domnul Parasca Cristian în noua calitate de membru in Comisia de validare
şi îi doresc succes.
Parasca Cristian: - consilier –
Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Proiect de Hotãrâre privind validarea unui consilier judeţean în Autoritatea Teritorialã
de Ordine Publicã. Rog Comisia de administraţie, domnule preşedinte Şomlea Florin sã
exprimaţi avizul.
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Aviz favorabil din partea Comisiei de administratie.
Liviu-Mihai Rusu: -preşedinte –
Multumesc. Rog propuneri pentru reprezentantul în Autoritatea Teritorialã de Ordine
Publicã.
Luca Iancu Mihai – vicepreşedinte –
Daca îmi permiteţi, îl propun pe domnul Vasile Şomlea ca membru al ATOP-ului.
Denes Ioan: - consilier –
Îl propun pe domnul Dorin Popescu ca membru al ATOP-ului.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Consemnaţi vã rog. Supunem la vot secret.
Domnul secretar al judeţului Iosif Redl nominalizeazã consilierii pentru a veni sã-şi exprime
votul.
*
Domnul preşedinte al comisiei de validare, Moldovan Andrei dã citire rezultatului votului.
Total voturi exprimate - 30
Voturi nule – 2
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Popescu Grigore Dorin – 12 voturi pentru
Somlea Vasile Florin – 16 voturi pentru

Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule preşedinte.
Domnilor consilieri am rugãmintea ca şi în Comisia de urbanism sã alegem un
membru, oricum era trecut dar ne-a scãpat şi rog sã revenim la punctul 4 şi sã completãm şi
Comisia de urbanism. Domnule vicepreşedinte Luca Iancu vã rog sã faceţi propuneri.
Luca Iancu Mihai – vicepresedinte –
Dacã îmi permiteţi o propun pe doamna consilier Adina Arjoca, ca membrã a Comisiei
de urbanism.
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Domnule presedinte, este vorba de o corectura, este vorba de Comisia de
administratie.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Da rog propuneri şi pentru Comisia de administraţie. Domnule Suciu Daniel, vã rog.
Suciu Daniel: - consilier –
Nu avem decat o singurã propunere si anume pe domnul Suciu Andrei pentru cã altfel
nu ar face parte din nici o comisie.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
In regula. Buletinele sunt pregatite?
Acceptati sa mergem cu doua voturi, si pentru Aquabis? Da? In regula, facem atunci
doua buletine de vot. Inainte de a lua pauza faceti propunerile pentru Aquabis si anume
pentru punctul 6 al ordinii de zi Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea
Hotararilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.53 si 58/2009 privind numirea
Consiliului de Administratie la Societatea Comerciala “AQUABIS” S.A. BistritaNasaud. Astept propunerile dumneavoastra. Domnule vicepresedinte Luca Iancu, va rog.
Luca Iancu Mihai – vicepreşedinte –
Aş dori sã-l propun în Consiliul de administraţie pentru Societatea Comercialã Aquabis
S.A Bistriţa-Nãsãud, pe domnul inginer Gelu Mutti.
Liviu-Mihai Rusu: -preşedinte –
Dacã sunt şi alte propuneri? Dacã nu sunt, atunci vã rog sã completaţi buletinele de
vot si luãm o micã pauzã.
Pânã sosesc buletinele de vot trecem mai departe la Punctul 8, Proiect de Hotãrâre
privind aprobarea Programului cultural pe anul 2010 la Biblioteca Judeteana BistritaNasaud. Rog avizul comisiei economice, domnul Vlad Anton.
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Vlad Anton: - consilier –
Aviz favorabil in unanimitate.

Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule presedinte. Comisia de cultura domnul Pugna Alexandru.
Pugna Alexandru: - consilier –
Avizul este favorabil, cu o observatie la Proiectul de Hotarare privind aprobarea
Programului cultural pe anul 2010 la Biblioteca Judeteana Bistrita-Nasaud. Comisia de
cultura solicita prezentarea in comisie dupa fiecare actiune organizata si desfasurata in
strainatate, avand in vedere ca Biblioteca Judeteana are cuprinse in Programul cultural pe
anul 2010 si actiuni inafara granitelor tarii sa prezinte un raport privind modul de organizare,
costul acesteia si ceea ce s-a intamplat acolo, pentru ca au fost multe discutii legate de
deplasarea in strainatate, cu obiective clare care le au expuse aici in cadrul programului ce lau proiectat pentru anul 2010.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Nu este rau amendamentul, eu personal sunt de acord si este bine sa analizam din
cand in cand orice element de cheltuiala, pentru ca la unele capitole e excedent, orice am
spune ca sunt presupuneri de buget sau propuneri desi votat chiar in alte capitole sau
subcapitole nu exista. Eu imbratisez ideea dumneavoastra. Daca mai sunt alte pozitii, luari
de cuvant? Daca nu supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Mergem mai departe Proiect de Hotarare privind aprobarea Programului de
activitati culturale pe anul 2010 la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud. Rog avizul
comisiei economice, domnul Vlad Anton.
Vlad Anton: - consilier –
Si la acest Proiect de Hotarare, comisia dupa deliberari a hotarat sa-l aprobe in
unanimitate.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule presedinte. Comisia de cultura domnul Pugna Alexandru.
Pugna Alexandru: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule presedinte. Inscrieri la cuvant?
Daca nu sunt, supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
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Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Proiect de Hotarare privind aprobarea Programului activitatilor culturale pe anul
2010 la centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud. Rog avizul comisiei economice,
domnul Vlad Anton.
Vlad Anton: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule presedinte. Comisia de cultura domnul Pugna Alexandru.
Pugna Alexandru: - consilier –
Aviz favorabil si tot douã lucruri care au fost luate in discuţie, douã hotãrâri pe care lea luat comisia si vreau sa le fac cunoscute şi colegilor din consiliu. Manifestãrile organizate
sub egida Rebreanu si Coşbuc finanţate de Consiliul Judetean Bistriţa-Nãsãud, sa fie
coordonate de Comisia de culturã din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud. Sunt douã
din cele mai importante manifestãri culturale dedicate celor douã mari personalitaţi din
domeniul literaturii de la noi din judet, si am vrea ca aceste doua manifestari sa fie intradevar de valoare si sa nu se mai intample ca pana acum. Fiecare institutie face cate o mica
acţiune dar nu are puterea si consistenţã care ar necesita-o astfel de manifestari dedicate lui
Coşbuc si Rebreanu si atunci aceste manifestari sa fie organizate sub egida Comisiei de
cultura sa poata verifica si sa intruneasca, sa spun asa sa inchege toate fortele culturale din
acest domeniu pentru ca cele doua actiuni sa aiba amploarea pe care o merita. De
asemenea Consiliul Judetean sa se ocupe prin Centrul Judetean pentru Cultura de cadrul
organizatoric si logistic necesar manuscriselor lui rebreanu si Cosbuc pentru tiparire in
colaborare cu Nicolae Gheran. Este vorba de integrala Liviu Rebreanu care va fi platitã de
Academia Românã, dar prima parte de logisticã şi tot ce este necesar sa fie asiguratã de noi
de Consiliul Judeţean prin Centrul Judeţean pentru Cultura.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Ştiu despre ce este vorba, multumesc domnule consilier. Cu amendamentele pe care
domnul preşedinte al comisiei pentru culturã le-a semnalat, vã rog sã le includeti in hotãrâre,
ca un art. 3 sau un art. 2, sa fie formulatã în consecinţã. Dacã sunt alte discutii?
Supun votului si acest Proiect de Hotarare cu amendamente.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Ne oprim pentru a putea vota prin vot secret, pentru ca sunt gata buletinele de vot.
Suciu Daniel: - consilier –
Domnule preşedinte, înainte de vot vã rog sã-mi daţi cuvântul. Având în vedere ca la
precedentul vot nu s-a inţeles poate foarte bine în sensul cã nu s-a votat cu X în fiecare
cãsuţã, îl rog pe domnul secretar sã explice, explicit dacã poate fi spus aşa, modalitatea de
vot. Ca sã fie foarte bine inţeles.
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Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Domnule secretar, la microfon vã rog sã spuneţi foarte clar cum trebuie sã fie
procedura de vot.
Iosif Redl: - secretarul judetului
Pentru toate cele trei buletine de vot, este obţiunea. Obţiunea dumneavoastrã o
marcaţi cu X, dacã este pentru, dacã nu este buletin nul.
Moldovan Andrei: - consilier –
Domnule preşedinte, poate este bine sã precizãm un lucru, cã o asemenea
interpretare nu a dus la denaturarea votului. Este vorba de un singur buletin, care am
interpretat ca este nul, pentru cã nu a pus X, ci a înconjurat cifra, ceea ce nu era de naturã
sã ducã la un alt rezultat. Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Acum înţelegem situaţia, întotdeauna nu numai în cazul de faţã, cel care castigã
înfloreşte, cel care pierde se veştejeşte.
Suciu Daniel: - consilier –
Dar nu am pierdut nimic domnule preşedinte.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Absolut, nu este o miza prea mare aici. Domnule Popescu Dorin vã rog.
Popescu Grigore Dorin: - consilier –
Domnule preşedinte, nu ştiu de ce atât dezbatere pe o hotãrâre la care eu nu am
comentat nimic. Deci scrie acolo, fiecare voteaza ori cu X ori cu cerc, problema lor, unii sunt
cu cercul atii cu X-ul.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Înteleaptã luare dumneavostrã de poziţie. Vã mulţumesc. Trecem la votul secret, la
buletine. Vã mulţumesc.
Domnul secretar al judetului Iosif Redl nominalizeazã consilierii pentru a veni sa-si exprime
votul, pe cele doua buletine.
*
Domul preşedinte al comisiei de validare, Moldovan Andrei dã citire rezultatului votului pentru
alegerea doamnei Arjoca Adina membru in Comisia de Urbanism si a domnului Suciu Andrei
membru in Comisia de administraţie.
Total voturi exprimate pentru alegerea doamnei Adina Arjoca - 30
Voturi nule – 7
Adina Arjoca – 23 voturi pentru
*
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Total voturi exprimate pentru alegerea domnului Suciu Andrei - 30
Voturi nule – 4
Adina Arjoca – 26 voturi pentru
Domnul presedinte al comisiei de validare, Moldovan Andrei da citire rezultatului
votului pentru alegerea domnului Gelu Mutti in Consiliul de administratie pentru Societatea
Comerciala Aquabis S.A Bistrita-Nasaud.
Total voturi exprimate - 30
Voturi nule – 4
Adina Arjoca – 26 voturi pentru
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc domnule preşedinte, mergem mai departe Proiect de Hotãrâre privind
aprobarea transmiterii imobilului “ Vila nr.1” situat in orasul Sangeorz Bai din
domeniul public al statului si administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in
domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud si administrarea Consiliului Judeţean
Bistrita-Nasaud.
Comisia de administratie?
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Comisia de administraţie a dat aviz favorabil acestui Proiect de Hotãrâre.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Rog avizul comisiei economice, domnul Vlad Anton.
Vlad Anton: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Mulţumesc. Avizul Comisiei de urbanism, domnul Popescu Grigore.
Popescu Grigore Dorin: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Discuţii, luãri de cuvânt? Nu sunt?
Supun votului si acest Proiect de Hotãrâre.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
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Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Proiect de Hotãrâre privind completarea inventarului domeniului public al
judeţului Bistriţa-Nãsãud, insusit prin Hotãrârea de Consiliu Judeţean nr.29/19.10.1999
si modificatã prin Hotãrârea Consiliului Judeţean nr.30/30.08.2001 cu modificãrile şi
completarile ulterioare. Rog avizul comisiei economice, domnul Vlad Anton.
Vlad Anton: - consilier –
Aviz favorabil in unanimitate.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc. Avizul Comisiei de urbanism, domnul Popescu Grigore.
Popescu Grigore Dorin: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Discuţii, luãri de cuvânt? Nu sunt?
Supun votului si acest Proiect de Hotãrâre.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Proiect de Hotarare privind completarea listei bunurilor din domeniul public al
judetului Bistriţa-Nãsãud concesionate catre Societatea Comerciala “AQUABIS” S.A.
Bistriţa, prevazute in anexa 3 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud
nr.19/2008. Rog avizul comisiei economice, domnul Vlad Anton.
Vlad Anton: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Mulţumesc. Avizul Comisiei de urbanism, domnul Popescu Grigore.
Popescu Grigore Dorin: - consilier –
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Luãri de cuvant? Nu sunt? Domnule Ciocan Doru, vã rog.
Ciocan Doru: - consilier –
În sfârşit vãd cã dupã multã insistenţã la Consiliul Judeţean, se rezolvã şi aceastã
problemã, referitoare la alimentarile cu apa din zona de câmpie aferentã Becleanului, pentru
cã acest operator Aquabis nu putea obtine licenţa de operare pentru zona de campie.
Mulţumesc celor care au contribuit la rezolvarea acestei situaţii.
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Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Mulţumesc domnule consilier, cred cã toţi am contribuit şi consilieri şi partea
executivã, Consiliul Judeţean este important ca s-a luat o decizie importanţã şi operatorul
poate sa execute prestatii pentru cetateni. Daca mai sunt si alte luari de cuvant?
Supun votului si acest Proiect de Hotarare.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.

*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea organigramei si statului de functii la
Biblioteca Judeteana Bistrita-Nasaud.
Comisia de administraţie, domnule Somlea Florin?
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Comisia de administraţie a dat aviz favorabil acestui Proiect de Hotãrâre.
Liviu-Mihai Rusu: -preşedinte –
Mulţumesc. Domnul Vlad Anton?
Vlad Anton: - consilier –
Proiectul de Hotãrâre a primit aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -preşedinte –
Mulţumesc. Dacã sunt discuţii, luãri de cuvânt? Domnule Moldovan Adrian vã rog.
Moldovan Vasile Adrian: - consilier –
Mulţumesc domnule preşedinte. O constatate aş dori sã fac. Dacã în Comisia de
culturã am dezbãtut bugetele acestor instituţii, şi Programele de activitaţi culturale, şi e
valabil şi pentru urmatoarele puncte de pe ordinea de zi, mi s-ar fi parut logic sã dezbatem şi
organigrama şi statele de funcţii în Comisia de cultura. Acum poate logica mea este gresita si
ori dumneavoastrã, ori domnul secretar ma veti contrazice, in mod contrariu o sã mã abţin la
vot, la aceste trei proiecte. Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Si eu va multumesc. Ne însuşim ceea ce aţi remarcat şi pe viitor o sa fim mai la
obiect, mai comunicativi si mai atenţi, sau putem reveni pentru ca nu e nimic bãtut în cuie a
se reveni asupra unei situaţii. Dacã sunt şi alte luãri de cuvânt?
Supun votului şi acest Proiect de Hotãrâre.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu 29 de voturi “pentru” si 1 “abţinere”(Moldovan Vasile Adrian), s-a aprobat.
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*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la
complexul Muzeal Bistriţa-Nãsãud.
Comisia de administraţie, domnule Somlea Florin?
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Comisia de administraţie a dat aviz favorabil cu 1 abţinere, acest Proiect de Hotarare.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Multumesc. Domnul Vlad Anton?
Vlad Anton: - consilier –
Proiectul de Hotãrâre a primit aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - presedinte –
Mulţumesc. Înscrieri la cuvânt? Nu sunt?
Supun votului si acest Proiect de Hotãrâre.
Cine este pentru, impotriva, abţineri?
Cu 29 de voturi “pentru” si 1 “abtinere”(Moldovan Vasile Adrian), s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la
Centrul Judeţean pentru Culturã Bistriţa-Nãsãud. Comisia de administraţie, domnule
Şomlea Florin?
Şomlea Vasile Florin: - consilier –
Aviz favorabil în unanimitate din partea acestei comisii.
Liviu-Mihai Rusu: -preşedinte –
Multumesc. Domnul Vlad Anton?
Vlad Anton: - consilier –
Si Comisia economicã a dat aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: -preşedinte –
Mulţumesc celor douã comisii şi preşedinţilor pentru aviz. Dacã sunt discuţii, înscrieri
la cuvânt? Nu sunt?
Supun votului si acest Proiect de Hotãrâre.
Cine este pentru, impotrivã, abţineri?
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Cu 29 de voturi “pentru” si 1 “abtinere” (Moldovan Vasile Adrian), s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Mai avem Proiectul nr.7, Proiect de Hotãrâre privind validarea unor membri in
Autoritatea Teritorialã de Ordine Publica Bistriţa-Nãsãud. Comisia de administraţie avizul
dumneavoastrã?
Somlea Vasile Florin: - consilier –
Aviz favorabil.
Pop Gheorghe: - consilier –
Domnule preşedinte, stimati colegi, am doua intrebari. Deci, ca reprezentant al
comunitaţi în Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, este propus domnul colonel Cimuca
Ionel, banuiesc ca despre el este vorba, despre dânsul. Eu il cunosc de foarte mult timp pe
domnul Cimuca Ionel, colonel, commandant al Jandarmeriei in Bistrita-Nasaud, si ii apreciez
atat calitatile profesionale, cat si de natura morala si etnica. Intreb eu, ma rog poate nu pricep
prea bine ce înseamnã un reprezentant al comunitãţii, nu ar fi fost mai potrivit totuşi ca
reprezentant al comunitatii sa fie un cetãţean, o cetãţeana din viaţa civilã a comunitatii
noastre? As mai fi vrut sa vad motivarea domnişoarei Cristiana Sabãu pentru demisie, pentru
cã nu existã la domnul Iliescu exista demisia la dosar, a domnişoarei Sabãu, nu. Vã
mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Pai eu cred ca dumneavoastrã cunoaşteţi prevederile Legii ATOP-ului, un numãr de
trei persoane sunt numite prin Dispoziţia preşedintelui. Deci acolo unde numesc eu prin
dispoziţie demisia şi cererea nu poate fi decât la dosarul documentelor preşedintelui. Sigur
ceea ce aţi spus dumneavoastrã poate fi pus în discuţie, insã nu e de regulã. Eu desemneaz
prin autoritatea pe care o am şi prin abilitatea pe care mi-o dã legea o persoanã care
consider cã este capabilã la un moment dat sa rezolve nişte probleme. Sigur cã şi eu pot
greşi, e obligatoriu de regulã sã fie o persoanã din partea comunitãţii. Mi se pare cã
Jandarmeria si un conducator al acestei institutii este important sa fie in acest organism. Si
vã spun şi de ce, cã la gândirea şi la luarea deciziei, deşi nu e obligatoriu dar dacã aţi
întrebat mã simt obligat sã vã rãspund. Cred cã şi dumneavoastrã treceţi şi circulate foarte
mult pe jos, în oraş şi nu numai peste tot este plin de danci cu ghilimele “copii de ţigan” şi nu
numai, din judeţ şi dinafarã la o cerşetorie care deranjeazã şi ochiului şi situaţiei. Vorbeşti cu
cineva sau cobori din maşina si sunt 3 pe tine si cersesc. Pana la urma a da un ajutor
material unui om nu este un pãcat dimpotrivã trebuie sã fi milostiv şi ne invaţã şi invaţãtura
creştinã cã trebuie sa fim buni cu oamenii, dar când vin şi cerşesc trei parca te incearca
repulsia, nu pentru starea lor ci pentru gestul si forma in care cerşesc. Ori acest fenomen
trebuie sa înceteze. Acum sigur veţi spune poate şi zâmbind dacã vine Comandantul
Jandarmeriei înceteazã pentru ca acolo sunt în aceastã Autoritate mai multe persoane de la
diverse instituţii şi cam toţi trebuie sã-şi facã treabã în materie, cã nu şi-o fac o sa vedem
clar, dare eu cred ca o sa o faca pe viitor. Oricum bugetul lor este prin hotararea noastra si
este si prin atitudinea mea in a finanta anumite capitol. Sigur capitole pe care dumneavoastra
le-ati aprobat si anumite actiuni pe care eu consider ca si-au facut treaba sau nu si-au facuto. In concluzie mi se pare cã nu am greşit desemnându-l pe domnul Cimuca Ionel în aceastã
Autoritate. Ramane de vazut daca am procedat correct sau nu. Domnule Coc Dorel poftiti.
Coc Dorel: - consilierPãrerea mea este ca aici este o scãpare a legii, pentru cã aşa cum legea prevede în
mod explicit cã din ATOP trebuie sa facã parte, subprefect, vicepreşedinte de Consiliu
judetean, reprezentanti ai Consiliului local si asa mai departe se scapa nominalizarea
comandantului jandarmilor. Fiind vorba de un organism care vizeaza ordinea publica dupã
pãrerea mea aici nu ar mai trebui sa încapã loc de discuţie şi sã fie efectiv nominalizat în
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contextul legii. Ceea ce se intampla pe moment cu propunerea din partea presedintelui
Consiliului Judeţean din punctul meu de vedere vine sa suplineasca acest deficit al formularii
din corpul legii. Aceasta nu inseamna ca nu ar trebui puse lucrurile deplin in ordine si sub
acest aspect cred ca avem la indemana deputati si senatori, dar si alte parghii prin care cel
care este in drept sa propuna initiatorului Guvernului, sau chiar deputatii, senatorii la nivelul
Parlamentului pentru a se face amendamentul necesar si a intra cu legea deplin in ordine.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Observaţia dumneavoastrã este pertinentã şi cu subiect pe fondul problemei, dar dacã
legea nu a prevãzut acest aspect, nu ca l-am corectat eu, eu am justificat gestul meu. Sigur
ca nu motivez in alt fel dispozitia, daca mi-aţi cerut-o in plenul sedintei de consiliu a trebuit sa
dau explicaţile necesare. Mulţumesc. Vã rog domnule Marinescu Gheorghe.
Gheorghe Marinescu: - consilier –
ATOP-ul s-a infiinţat în mandatul în care eram eu preşedinte şi legea nu are o scapare
in legaturã cu comandantul jandarmilor si de ce nu are, pentru ca domnul Cimuca Ionel este
subordonat comisarului Bodescu Ioan. Si eu am vrut sa-l pun pe domnul Cimuca Ionel si mi
s-a explicat, ca este seful cel mare si vine el si el da dispozitie la toti ceilalti. Daca s-o fi
schimbat de atunci structura si prerogativele s-o fi schimbat atunci este in ordine. Deci eu am
pus din partea preşedintelui reprezentanţii comunitãţilor şi am explicat şi atunci domnului
Ioan Szilagy care era foarte nervos de ce nu pun reprezentantul UDMR-ului, cã preşedintele
are capacitatea si disponibilitatea de a numi pe cine doreste, asa e legea, buna, proasta cum
este. S-a discutat despre legea asta despre ATOP in mai multe întâlniri, este fãcutã legea la
sugestia unor consultanţi englezi, pe care ATOP-ul atunci s-ar fi fãcut cum au spus englezii
ar fi avut puterea pe care ne-o dorim. Acum este un organ, o interfaţã si structurile acestea
ale ministerului, utila dar fara puterile pe care le-am dori. Daca domnul Bodescu nu are nimic
impotriva, eu pot sã votez sau sã fiu de acord şi eu cu Cimuca, acesta a fost argumentul
atunci, vine comandantul Poliţiei, ulterior a venit si liderul sindical, tot un amendament la lege
a fost si era de drept subprefectul nu prefectul. De drept este si preşedintele sau
vicepresedintele Consiliului Judeţean, îmi aduc aminte ca am avut multe procese pe tema
aceasta, unii dintre colegii mei de consiliu acum. Repet ATOP-ul trebuie mentinut ca o
interfata cum spuneam ins ape parcurs, poate legislatia asa cum spune domnul Coc Dorel ar
putea fi imbunatatita pentru ca repet, daca ATOP-ul ar functiona asa cum a fost propunerea
initiala ca reprezentantii ATOP-ului sa isi dea avizul la numirea comandantului Poliţiei, la
numirea structurilor, a celor cu funcţie atunci ar fi important. Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Orice act deliberativ al consiliului sau al preşedintelui, nu poate sã aparã decât atunci
când este text de lege, noi putem delibera în baza unui text de lege, în baza unei legi, ca
este Lege organicã, cã este Ordonanţã de Guvern, cã este Hotãrâre de Guvern. Cã a existat
legea şi atunci nu mã îndoiesc şi aşa este, atunci putea sa fie presedintele Consiliului
Judetean presedintele ATOP-ului, acum nu, acum isi aleg ei dintre membrii pe cineva. E o
procedura de obicei si in tara si se aleg vicepresedintii de Consiliu Judetean, dar nu este
obligatoriu. Important este ce face ATOP-ul. Sigur ca sunt multe acte sociale, cersetoria este
contraventie din cate stiu eu, nu este un act penal, insã a luat amploare. Mai este incã o
chestiune adevaratã, ATOP-ul nu-mi dã mie un raport de activitate, ea se supune
preşedintelui şi se supune pentru ceea ce face, noi asigurãm logistica, respectiv prin buget
punem niste bani acolo in functie de programul pe care dumnealor si-l fac si pe care sigur
trebuie sa si verificam dacã si-l fac. Am cerut aceastã chestiune sã se orienteze si spre
cerşetorie si sã se limiteze, deşi şi noi suntem creştini şi uneori bãgãm mâna în buzunar şi
dãm unor oameni nevoiaşi. Eu ceea ce am fãcut, am fãcut în cunostinţã de cauza respectând
legea, dacã sunt persoane care nu sunt de acord pot sã atace în contencios, la fel şi
prefectul dar deocamdatã dispoziţia îşi urmeazã efectul. E bine cã exista multa disputã şi
multã energie şi pentru lucruri simple si lucruri care merg de fapt prin normalitatea lor. Nu
este obligatoriu cã eu sã numesc prin dispoziţie un reprezentant al unei minoritãţi, repet nu
este obligatoriu. Poftiti domnule vicepreşedinte Luca Iancu, preşedintele ATOP-ului.
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Luca Iancu Mihai – vicepresedinte –
Mulţumesc domnule preşedinte. Vreau sã-i rãspund domnului consilier Marinescu
Gheorghe. Deci seful Jandarmeriei domnul Cimuca Ionel nu este subordonatul domnului
Bodescu Ioan, este vorba de o structura militarã şi o structurã civilã, vorbim în teritoriu, deci
este perfect în legalitate propunerea de a intra in ATOP domnul colonel Cimuca Ionel si o
consider bine venita aceasta propunere. Cred ca la nivel national este o oportunitate ca acest
comandanti de jandarmerie sa faca parte din ATOP. Eu cred ca merita o propunere in fata
legiuitorului la nivel national obligatorie. Vã mulţumesc.
Pop Gheorghe: - consilier –
Deci eu nu sub aspect al legalitãţii am pus problema. Dacã este de discutat problema
legalitaţii, jandarmeria are atribuţii stabilite prin legea de organizare şi funcţionare concrete,
ATOP-ul este o structurã care a fost constituitã in baza unei legislaţii europene şi eu cred cã
aceastã legislaţie este respectatã. Eu am pus o întrebare pur şi simplu, eu ca şi fost colonel
în Poliţia românã, membru al ATOP cât am fost subprefect, când s-a înfiinţat ATOP-ul, sub
aspectul altor aspecte de normalitate. Dacã un comandant de Unitate militarã poate sã
reprezinte interesele comunitãţii, aceasta a fost problema mea, deci cu omul Cimuca Ionel
sunt prieten, sunt în relaţii bune, am colaborat foarte bine de când a venit in judeţ. Deci
aceasta a fost raţiunea întrebãrii mele şi nici a legalitaţii nici a celorlalte aspecte. Vã
mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Şi eu vã mulţumesc si cu ocazia aceasta cred cã am lamurit multe aspect, probabil cã
nu toate pentru cã întotdeauna sunt mai multe pãreri, când aplici şi legea si se interpreteaza
de multe ori orice act normativ. Autoritatile Publice pânã la urmã asigurã ordinea si liniştea,
oricat am vrea sa fim noi de democraţi, fãrã rigoare disciplina nu o pot asigura civilii, pânã la
urma tot trebuie sa apelam la oameni in uniforma, cã ne place, cã nu ne place, şi ar trebui sã
ne placa mai mult. Dacã mai sunt si alte puncte de vedere?
Supun votului validarea.
Cine este pentru, impotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi “pentru” s-a aprobat.
Liviu-Mihai Rusu: -presedinte –
Va multumesc.
Ordinea de zi fiind epuizatã declar şedinţa închisã.
Drept pentru care, se încheie prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE

SECRETARUL JUDEŢULUI

Rusu Liviu-Mihai

Iosif Redl

Întocmit Rãscol Maria
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