ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC 6/9008 din 4.12.2012
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28 noiembrie 2012 în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Lucrările şedinţei ordinare a consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de
28 noiembrie 2012 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al
Judeţului Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 15.00.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 259 din 23 noiembrie 2012, consilierii judeţeni au fost convocaţi la
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 28 noiembrie
2012 în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat şi la sediul instituţiei.
Din partea aparatului de specialitate participă: Mica Oprea – Director
executiv al Direcţiei administraţie locală;Tiniş Viorel – Director executiv, Orţan
Alexandru – Şef serviciu; Hasnăş Veronica – Şef serviciu; Jurje Ana – şef serviciu,
Răscol Maria – consilier asistent, Vereş Paul – consilier.
În calitate de invitaţi participă: Delia Claudia Fontul – Director general
interimar – DGASPC Bistriţa-Năsăud;
În calitate de invitaţi participã şi reprezentanţi ai mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor
participanţilor şi declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
În sală sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni şi domnul preşedinte Emil
Radu Moldovan.
Lipsesc următorii consilieri judeţeni Deneş Ioan, Pop George, Marc Vasile şi
Urîte Florin Radu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sărut mâinile, bună ziua. Mă bucur să vă revăd dragi colegi şi înainte de a
intra în prezentarea ordinii de zi o să vă supun aprobării procesele verbale:
1. PROCESUL-VERBAL al şedinţei ordinare din data de 26 octombrie 2012;
2. PROCESUL-VERBAL al şedinţei extraordinare din data de 5 noiembrie
2012;
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3. PROCESUL-VERBAL al şedinţei ordinare din data de 15 noiembrie 2012;
Dacă sunt intervenţii din partea dumneavoastră pe aceste trei procese
verbale? Dacă nu, atunci deschid procedura de vot. Procedura de vot este
deschisă, vă rog să votaţi. Rugămintea să introduceţi cu toţii cartelele în aparatul
de vot.
Vă mulţumesc pentru vot, procesele verbale au fost adoptate cu “26 voturi
pentru”.
Stimaţi colegi o să vă supun atenţiei ordinea de zi, ca să nu vă iau din timp
nu o să vă mai citesc fiecare proiect, sau dacă vreţi îl citesc, dar aţi primit fiecare
din timp documentele.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei şi
statului de funcţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene BistriţaNăsăud pentru anul 2013.
4. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de concurs şi de
soluţionare a contestaţiilor, aprobarea regulamentului de organizare
şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a
caietului de obiective pentru desemnarea managerului la Biblioteca
Judeţeană Bistriţa-Năsăud.
5. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de concurs şi de
soluţionare a contestaţiilor, aprobarea regulamentului de organizare
şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a
caietului de obiective pentru desemnarea managerului la Centrul
Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
6. Diverse.
Pe lângă ordinea de zi iniţială, vă supun atenţiei suplimentarea ordinii de zi a
şedinţei de consiliu judeţean din data de 28 noiembrie 2012, cu două proiecte de
hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat
pentru preluarea în folosință gratuită a sălilor A și C aparținătoare
Cinematografului „DACIA” din Bistrița.
Ştiţi că acest protocol a fost semnat de vechiul executiv, din păcate nu s-au
2

făcut procedurile până la final deşi acolo s-au investit ceva sume şi până intrăm cu
ele în legalitate, ratificarea protocolului nu se poate face decât prin hotărâre de
Consiliu judeţean.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul de măsuri pentru
deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada
15.11.2012 – 15.03.2013.
În ultima videoconferinţă avută de către prefecţi cu primul ministru şi
reprezentanţi ai Guvernului s-a cerut să introducem în dezbaterea consiliilor
judeţene acest program de măsuri. L-aţi primit fiecare pe CD, este al doilea
proiect, domnul Orţan Alexandru este aici şi o să vă facă o scurtă prezentare la
momentul prezentării proiectului şi sigur dacă sunt întrebări din partea
dumneavoastră o să vă răspundă.
Intră în sală domnii consilieri judeţeni Deneş Ioan şi Pop George.
Cu permisiunea dumneavoastră, după ce o să luaţi loc, o să vă rog să vă
introduceţi cartelele în aparat domnule Deneş Ioan şi domnule Pop George.
Dacă sunt intervenţii la propunerea de Ordine de zi?
Dacă nu deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu “29 voturi pentru” din 29 consilieri prezenţi ordinea de zi a fost
aprobată.
Primul proiect Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
În cadrul comisiei au fost formulate o serie de amendamente, în sensul:
Art.21- (1) se completează şi va avea următorul cuprins:
21.-(1)În situatia în care pentru îndeplinirea unor sarcini complexe care, potrivit
prezentului Regulament, nu intra în sarcina exclusiva a unei anumite structuri de
specialitate fiind necesara expertiza unor angajati ai altor structuri de specialitate
ori atunci cand este necesara expertiza unor specialisti din afara institutiei, prin
dispozitie a preşedintelui se pot constitui grupuri de lucru pe durată
determinată în funcţie de problematica supusă analizei, remunerate sau
nu în condiţiile legii;
La Art. 21 se introduce un alineat nou (11) cu următorul cuprins:
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21.-(11) Dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean privind
constituirea grupurilor de lucru în care urmează să participe şi alţi
specialişti care nu au calitate de angajaţi ai consiliului judeţean vor fi
făcute publice pe site-ul consiliului judeţean;
La Art.22 (2) termenul de „recuperare” va fi înlocuit cu „reparare”;
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
La aceste completări în care au fost greşeli au fost operate, vroiam să
menţionez. Aceasta a fost operată deja.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Este în regulă dar eu trebuie să le citesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu vroiam să vă spun numai, dumneavoastră continuaţi.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Cap.V., secţiunea 1, lit.e se modifică şi va avea următorul cuprins:
E. Competenţele biroului:
Biroul are independenţă în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege
pentru realizarea misiunilor de audit intern;
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Oprerat.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
La Art.24 (2), lit.b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) conlucreaza cu comisiile desemnate pentru organizarea şi desfaşurarea
procedurilor de achizitie publica, în vederea semnării contractelor;
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Oprerat.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
La Art.24 (2), lit.i) se reformulează şi va avea următorul cuprins:
i)
în scopul elaborarii documentatiei de atribuire şi/sau aplicarii procedurii
de atribuire, poate propune autorităţii contractante achiziţionarea
unor servicii de consultanta;
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Acesta eu nu il am in material.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Este de azi.
Acelasi art. Litera l), membrii biroului, in loc de birou.
Art.26 (2), lit.g) se elimină şi se renumerotează alineatul;
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g) organizează documentarea juridică prin constituirea colecţiilor de legi ,
ordonanţe şi hotărâri ale guvernului şi alte acte normative, publicaţii juridice,
literatură de specialitate;
Secţiunea 3.2 Serviciul comunicare, relaţii publice şi relaţii externe, punctul
2.2, lit.r se elimină şi se renumerotează alineatul:
r) restituie initiatorilor, cu adresa de trimitere motivată proiectele de hotărari,
cu întreaga documentaţie anexată, în format scris, care nu au fost acceptate
pentru a fi cuprinse în proiectul ordinii de zi;
La secţiunea 4.3.2.2 Instituţii sanitare, lit.m se modifică şi va avea următorul
cuprins:
m) urmărirea si sprijinirea realizarii lucrarilor de reabilitare si amenajare ale
unităţilor sanitare subordinate consiliului judeţean, colaborare permanentă
cu ministerul de resort în acest sens;
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Oprerat.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
La secţiunea 4.3.2.3 lit.s, se modifică şi va avea următorul cuprins:
s) urmarirea si sprijinirea lucrarilor de reabilitare ale unitatilor de învatamant din
judet subordonate;
La secţiunea 4.3.2.3 după lit.y se introduce un alineat nou:
„ colaborează cu unităţile de învăţământ ai căror elevi practică sportul
de performanţă în vedere identificării soluţiilor pentru susţinearea
acestora”
Cred ca l-ati introdus.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Articolul 44 lit.n se elimină şi se renumerotează:
n)Desfăşoară acţiuni de autorizare şi control împreună cu inspectorul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi sprijină din punct de
vedere logistic activitatea de omologare, marcare a traseelor turistice
montane;
Art.48 (2) se completează:
Structura(compartimentul) poate , în cazul că acest lucru este necesar , să
preia de la unităţile administrativ teritoriale prestarea serviciilor privind
obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi
acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii…
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
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Oprerat.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Art.55 lit.o) se modifică şi va avea următorul cuprins :
o) propune consiliului judeţean stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane,
cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a
serviciului;
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Oprerat.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
De asemenea azi s-a propus în anexa 1C, art.4, lit.f) se elimină, şi se
renumerotează.
f)Deruleaza procedurile de achizitii publice pentru atribuirea
contractelor de furnizare /servicii/lucrari din cadrul proiectului, cu
respectarea legislatiei in vigoare;
Cam acestea sunt amendamentele făcute de către Comisia de administraţie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Va mulţumesc doamna preşedinte. Majoritatea amendamentelor formulate de
către Comisia de administraţie au fost deja operate în material. Avem o singură
problema cu alineatul 1 propus de dumneavoastră la 4.3.2.3 după lit.y„
colaborează cu unităţile de învăţământ ai căror elevi practică sportul de
performanţă în vedere identificării soluţiilor pentru susţinearea
acestora”
Ştiţi conform regulamentului si regulilor Consiliului judeţean, sprijinirea
activităţilor sportive, culturale sau a altor ONG-uri se va face într-un concurs de
proiecte pe o sumă alocată de plenul Consiliului judeţean pentru aceste proiecte
nerambursabile, deci cu sume care se vor acorda. Cel puţin eu nu susţin trecerea
în regulamentul aparatului de specialitate acest alineat şi sigur o să supun votului
plenului consiliului.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Daca îmi permiteţi. Nu se vorbeşte despre susţinere, doar despre o
colaborare şi cu aceste unitaţi de învăţământ.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Deci eu am atribuţii destule. Ce să facem sa-i sfătuim pe cine să pună
atrenor, cine intră în echipă, cine iese?
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Am plecat de la premisa, pentru ca prima dată Consiliul judeţean a premiat
un sportiv de performanţă, pe caştigătorul campionatului de haltere şi a
antrenorului acestuia. Deci în acest sens.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Şi pe băiatul care a făcut performanţa la informatică. Eu voi veni de fiecare
dată în faţa dumneavoastră cu aceste propuneri atunci când se ivesc aceste ocazii,
aşa cum am spus şi în ultima noastră întâlnire, va trebui pentru bugetul anului
viitor să ne gândim la ceva şi pentru Adrian Crişan care dupa câţiva zeci de ani a
reuşit să obţină o medalie la tenis de masă. Mi-aş dori să avem resursele necesare
să sprijinim cât mai multe cluburi sportive, cât mai multe activitaţi culturale, dar
vom vedea cu toţii cum va arăta bugetul anului viitor.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Acum nu este nici o problemă dacă nu se doreşte ca, Consiliul judeţean să
colaboreze şi cu alte instituţii de învăţămant pe alte problematici.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Se doreşte să colaboreze, dar nu introducând un asemenea paragraf în
Regulamentul de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate.Este poziţia
mea personală. Doamna Pană Doina, vă rog.
Pana Adriana Doina: consilier judeţean –
Pentru că în afara de invaţămantul special care este în subordinea Consiliului
judeţean, restul nu intră în subordinea Consiliului judeţean eu consider că este o
discriminare să introducem acest paragraf care se referă numai la şcolile care
pregatesc în domeniul sportiv. Atâta timp căt colaborare înseamnă implicare, dacă
trecem numai pe hartie nu are nici un sens. Deci eu menţin ce a spus domnul
preşedinte, este mult mai relevant indiferent de unde vine performanţa să o luăm
în calcul ţi să o premiem, că e de domeniul sportiv, că e de domeniul literar sau de
care este.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aş vrea să vă spun ca munca Comisiei de administraţie a fost una susţinută
şi noi am tinut cont de majoritatea covarşitoare a amendamentelor.
Domnule consilier Negruşeri Vasile.
Negruseri Vasile: consilier judeţean –
Domnule preşedinte, stimaţi colegi. De fapt toţi vorbim despre acelaşi lucru,
să nu exagerăm şi să intrăm în polemici, performanţele trebuie răsplătite la
vremea lor cu posibilitaţile pe care le avem şi problema se rezolvă prin instituţiile
subordonate ale consiliului judeţean, instituţia de cultură, Biblioteca judeţeană sau
altele. Deci nu văd de ce trebuie dialog si înţepături din diverse părţi, pentru nişte
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copii care se valorizează prin capacitatea lor şi prin performanţele lor. Când apare
situaţia respectivă va fi recompensată cu posibilităţile pe care le avem.

Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc domnule consilier. Daca nu mai sunt alte interventii, deschid
procedura de vot pentru acest amendament, pentru ca restul v-am spus ca au fost
operate, corecturile pe care le-a facut Comisia de administratie. Domnisoara
director Mica Oprea, care ati participat ce ne spuneti de cele doua de astazi?
Mica Oprea: - director executiv –
Mai este si amendamentul la art. 21.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Supun votului lista de amendamente cele care au fost operate au fost
operate, supun votului lista de amendamente prezentate de Comisia de
administratie.
Deschid procedura de vot, va rog sa votati.
Am facut o precizare in timpul prezentarii, amendamentele care au fost
operate deja se gasesc in acest regulament, varianta initiatorului este aceasta
variant care are si corecturile la marea majoritate a dumneavoastra care o regasiti
in materialele dumneavoastra.
Lista de amendamente prezentata de Comisia de administratie a fost
respinsa cu 18 voturi impotriva, 11 voturi pentru si vom vota Proiectul de
hotarare in varianta propusa de initiator, cu toate corecturile facute deja in mapa
dumneavoastra.
Deschid procedura de vot, va rog sa votati.
Cu 22 de voturi pentru , 1 vot impotriva si 6 abtineri Proiectul de
hotarare a fost adoptat. Va multumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
La punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea
reorganizării, organigramei şi statului de funcţii a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud. Doar cateva
cuvinte de introducere, am gasit o Directie generala in afara legii, dupa
ordonantele Guvernului Boc din 2010, prin care se cerea restructurarea directiei si
mai ales a functiilor de conducere, de exemplu din 3 directori generali adjuncti
trebuia sa ramana doar 2, ele nu au fost operate, organigramele trebuiau trimise
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la ANFP, pentru avizare cum se face in fiecare an din 2010. Dupa o discutie care
am purtat-o cu colegii mei din organismul de conducere al consiliului judetean,
respectiv, presedinte, cei doi vicepresedinti, directori si sefi de servicii, pe urma cu
doamna director interimar Delia Fontul, i-am cerut sa refaca organigrama si statul
de functii, sa avem o directie suplă cu mai puţine funcţii de conducere, cu mai
putini directori, directori adjuncti si secretare si personal implicat in acordarea de
servicii atat de necesare pentru persoanele care se afla in centrele noastre de
ingrijire. Ati avut materialele de la inceput, am reunit centele de la Beclean si de la
Nuseni care au fost impartite pentru a crea pozitii de directori si avem in
momentul de fata o organigrama mai supla. Daca sunt interventii si intrebari din
partea dumneavoastra, doamna Director general interimar este aici, doamna Delia
Fontul va sta la dispozitie sa va raspunda la intrebari. Daca sunt interventii, va
rog. Daca nu sunt interventii va rog, Comisia de administratie doamna predsedinte
Sasarman Monica.
Da va rog doamna consilier, Ulecan Maria.
Ulecan Maria:- consilier judeţean –
Vreau sa o intreb pe doamna director daca ne poate lamurii ce inseamna cei
13 138 de beneficiari, copii si adulti aflati in evidenta serviciilor de evaluare ale
complexelor pentru copii si adulti.
Delia Fontul: - director general interimar DGASPC Bistrita-Nasaud
Da sunt 15 188 de beneficiari in care intra persoanele cu certificate de
incadrare in grad de handicap, persoanele cu handicap din centrele rezidentiale,
persoane varstnice, copii aflati in sistemul rezidential in centrele rezidentiale de
plasament, copii aflati sub supraveghere specializata si cei din asistenta maternala.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc. Comisia de administratie doamna predsedinte Sasarman Monica,
va rog avizul.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil 4 voturi pentru, 2 impotriva, 1 abtinere.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia economica.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Comisia economică a dat aviz favorabil cu unanimitate de voturi în forma
prezentată de iniţiator.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc domnule presedinte. Deschidem procedura de vot.
Cu 20 de voturi pentru, 7 impotriva si 2 abtineri, Proiectul de hotarare
a fost adoptat.
*
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole
Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013. Daca sunt interventii?
Daca nu Comisia de administratie, va rog avizul.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil, 6 voturi pentru si o abtinere.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc.
Comisia economica.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Comisia economică a dat aviz favorabil cu unanimitate de voturi pentru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc domnule presedinte. Deschidem procedura de vot. Va rog sa
votati.
Cu 29 de voturi pentru din 29 de colegi prezenti proiectul de hotarare a
fost adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea
comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea
regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management şi a caietului de obiective pentru desemnarea managerului
la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud. Daca sunt interventii?
Daca nu Comisia de cultura, va rog avizul.
Bugnar Ramona Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administratie.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
O sa avem 2 voturi secrete la art. 1 vom vota comisia de concurs, fiind vot
secret domnule Veres va rog sa supuneti votului art.1, votarea comisiei de
concurs. Am deschis procedura de vot, va rog sa votati.
Cu 27 de voturi pentru si o abtinere, comisia de concurs a fost votata.
Deschidem procedura vot, vot secret pentru art.2, votam comisia de
solutionare a contestatiilor.
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Cu 28 de voturi pentru si 1 impotriva Comisia de solutionare a
contestatiilor a fost aprobata.
Trecem la procedura de vot pentru Proiectul de hotarare.
Cu 26 de voturi pentru si 1 impotriva Proiectul de hotarare a fost
adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea
comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea
regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management şi a caietului de obiective pentru desemnarea managerului
la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. Daca sunt interventii?
Daca nu Comisia de cultura, va rog avizul.
Bugnar Ramona Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administratie.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Votam ca si la proiectul precedent, la art. 1 comisia de concurs. Deschid
votul pentru votarea comisiei de concurs.
Cu 27 de voturi pentru din 29 de consilieri prezenti comisia de concurs a
fost aprobata.
Deschid procedura vot, vot secret pentru art.2, votam comisia de solutionare
a contestatiilor. Procedura de vot a fost deschisa, va rog sa votati.
Cu 26 de voturi pentru din 29 de consilieri prezenti comisia de solutionare
a contestatiilor a fost aprobata.
Trecem la procedura de vot pentru Proiectul de hotarare.
Cu 25 de voturi pentru din 29 de consilieri prezenti Proiectul de hotarare a
fost adoptat.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Trecem la primul punct de la suplimentare Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de comodat pentru preluarea în folosință
gratuită a sălilor A și C aparținătoare Cinematografului „DACIA” din
Bistrița. Daca sunt interventii?
Daca nu Comisia de cultura, va rog avizul.
Bugnar Ramona Cristina: - consilier judeţean –
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Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administratie.
Săsărman Monica:- consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc.
Comisia economica.
Deneş Ioan: - consilier judeţean –
Comisia economică a dat aviz favorabil cu unanimitate de voturi pentru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc.
Deschidem procedura de vot, va rog sa votati.
Cu 28 de voturi pentru din 29 de consilieri prezenti Proiectul de hotarare a
fost adoptat.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Punctul 2 de la suplimentarea ordinii de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea Programul de măsuri pentru deszăpezire şi combaterea poleiului
pe drumurile judeţene în perioada 15.11.2012 – 15.03.2013. Daca sunt
interventii sau intrebari, domnul Ortan Alexandru va sta la dispozitie.
Acesta este programul de masuri, conform legii, il aveti fiecare dintre
dumneavoastra pe CD-uri. Daca nu sunt interventii Comisia de urbanism, vă rog
avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judetean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Multumesc domnule presedinte. Cu permisiunea domnului Veres deschidem
procedura de vot.Va rog sa votati.
Cu 27 de voturi pentru din 29 de consilieri prezenti Proiectul de hotarare a
fost adoptat.
Vă mulţumesc foarte mult.
In data de 19 decembrie ora 15.00, următoarea şedinta de Consiliu
judeţean.
Inteleg că domnul Coman Samuel doreşte o intervenţie la diverse. Vă rog
domnule consilier.
Coman Samuel Leon: - consilier judeteanDomnule presedinte, stimati colegi. De cativa ani functioneaza la Bistrita un
club de tineri care incep un fel de munca de regizor si care au realizat deja doua
filme. Este vorba despre Grigore Encean. Anul trecut a avut premiera, tot aşa
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toamna, sala de cultura a Bistritei a fost plina, cu vreo 500 de tineri. Anul acesta
de vreo saptamana a fost din nou lansat al doilea film se cheama “ Al şaptelea”,
un film foarte plăcut pentru tineret şi eu zic, că trebuie sa ne gandim ca anul viitor
sa prindem in buget o suma eu stiu la capitolul “debut”, pentru acesti regizori care
din banii lor au facut niste lucruri extraordinare. Vreau sa va spun ca tot asa acum
10-15 ani Grigore Leşe era un necunoscut, si domnul Tarmure l-a lansat, primul
CD a fost lansat la Bistrita sau alti artişti care s-au lansat la Bistriţa. Să nu luăm
aşa in glumă subiectul acesta, eu cred că au talent aceşti tineri şi merită să fie
ajutaţi.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule consilier, nu ia nimeni in gluma propunerea dumneavoastra, dar
am acelasi răspuns şi pentru dumneavoastră ca şi pentru doamna Monica
Săsărman, toţi banii care se acordă pe proiect, bani nerambursabili, va fi un
concurs de proiecte, din care comisie de evaluare a proiectelor vor face parte
colegii de-ai noştrii si cu rugămintea să le spuneţi să-şi depună proiect. Nu avem
resurse pentru a finanţa toate proiectele de acest tip sau cele sportive. O să
anunţăm in următoarea perioadă cu aparatul de specialitate, public, deschiderea
sesiunii de deschidere a acestor proiecte, o să pregătim un regulament, pe care o
să-l aducem in discuţia Consiliului judeţean si o să-l dezbatem cu dumneavoastră.
O să facem regulamentul prin care se vor evalua aceste proiecte şi oricine care
intruneşte condiţiile şi va intrunii criteriile necesare va putea sa depună astfel de
proiecte. Va fi o comisie formată din dumneavoastră şi colegi din aparatul de
specialitate care va face evaluarea şi vom decide împreună cui vor fi acordaţi
aceşti bani.
Dacă mai sunt alte intervenţii la diverse?
Daca nu, incă odată vă mulţumesc şi candidaţiilor mult succes.
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 asistent Răscol Maria ______
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