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PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 16 decembrie 2009, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
265 din 14 decembrie 2009, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 16 decembrie 2009 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, Negruşeri Vasile – administrator
public, primarul comunei Dumitriţa, Tãmãşoi Aurica.
Invitaţi: Cristian Florian – prefect;
Presa: Alin Cordoş şi Dorin Arsinte – Mesagerul; Medescu Ştefan – AS-TV; Ciprian
Botezat şi Cosmin Botezat – Bistriţeanul; Marius Muşinã – TV Bistriţa; Ionela Pahone – Radio
Transilvania; 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.
*
Secretarul judeţului, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa celor 28 de consilieri judeţeni
şi a domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
De la şedinţã lipsesc domnii consilieri Marc Vasile, Moldovan Vasile Adrian, Vlad
Anton.
Domnul preşedinte Liviu-Mihai Rusu adresează salutări tuturor participanţilor şi
declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Am convocat şedinţa extraordinarã pentru astãzi, cu cinci Proiecte de Hotãrâre şi o
suplimentare. Patru din proiectele înseilate pe ordinea de zi sunt discutate şi la şedinţa
anterioarã. Întrucât în regulament este o prevedere, cã, abţinerile se contabilizeazã la voturi
nule, a trebuit sã reluãm din nou aceste proiecte pentru a le însuşi şi eventual a le şi vota
astãzi. La ceeea ce este înscris în ordinea de zi propun încã o suplimentare:
Proiect de Hotărâre privind asocierea între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
Consiliul Local al Comunei Dumitriţa în vederea implementării proiectului
„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de
ameliorare Dumitriţa” în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
La momentul potrivit doamna director Simona Bodnariu o sã facã prezentarea. Date
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fiind cele comentate de mine, propun aprobãrii ordinea de zi.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat urmãtoarea ordine de zi cu
suplimentare.
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
pe anul 2010.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bistriţa-Năsăud, pe anul 2010.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud, pe anul 2010.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea şi cofinanţarea Proiectului “Pregătirea
profesională a resurselor umane, prioritate a Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud”.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
5. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean propriu pe anul
2009.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
SUPLIMENTARE
Proiect de Hotărâre privind asocierea între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
Consiliul Local al Comunei Dumitriţa în vederea implementării proiectului
„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de
ameliorare Dumitriţa” în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Supun atenţiei dumneavoastrã primul Proiect de Hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pe anul 2010. Cele douã comisii au dat avizele
pentru proiectul în discuţie, dacã sunt înscrieri la cuvânt, pe marginea acestui Proiect de
Hotãrâre, vã rog.
Dacã nu sunt, supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
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Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BistriţaNăsăud, pe anul 2010. Şi aici avem avizele celor douã comisii, dacã sunt luãri de cuvânt?
Dacã nu sunt, supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Proiectul cu numãrul de ordine 3, Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud, pe anul 2010. Înscrieri la
cuvânt?
Dacã nu sunt, supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Urmãtorul proiect, Proiect de Hotărâre privind aprobarea şi cofinanţarea
Proiectului “Pregătirea profesională a resurselor umane, prioritate a Consiliului
Judeţean Bistriţa- Năsăud”. Avem avizul celor douã comisii. Dacã sunt înscrieri la cuvânt?
Dacã nu sunt, supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Proiectul nr. 5 Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean propriu
pe anul 2009. Domnul irector Tiniş Viorel, este? Domnule director vã rog sã faceţi o scurtã
prezentare.
Tiniş Viorel: - director economic –
La rectificare, modificãrile constau în cote defalcate din impozitul pe venit încasate
suplimentar în acest an faţã de programul acordat prin bugetul iniţial, respectiv 790 mii la
cote defalcate, cota de 13% care intrã direct în bugetul propriu al Consiliului Judeţean, 406
mii reprezintã cota de 27% din cea de 22% care intrã tot prin bugetul propriu al Consiliului
Judeţean şi respectiv în anexa 4, 376 mii stabiliţi de cãtre Direcţia Generalã a Finanţelor
Publice şi care se repartizeazã pe unitãţi administrativ teritoriale, tot din cotele defalcate din
impozitul pe venit de 20% pentru lucrãri de infrastructurã şi cofinanţãri. Mai avem tot ca şi
modificare, încasarea unor sume din Proiectele de la Casa Argintarului şi Nuşeni, cheltuieli
de proiect recuperate care trebuie sã le prindem sã reîntregim sumele noastre care le-am
încasat 103 mii, sunt drepturile persoanelor cu handicap, respectiv indemnizaţiile lor de
2 368 000 mii pentru luna decembrie, care trebuiesc plãtite în aceastã lunã, cât de repede.
Mai avem din programul de fãinã şi zahãr, care se deruleazã şi prin APIA, din care noi
suportãm o parte din cheltuieli şi recuperãm o parte dintre acestea prin programul APIA,
47696 lei şi avem prefinanţare la Sistem Integrat Informatic al Consiliului Judeţean în sumã
de 533 972 mii lei, sume care sunt cuprinse la poziţiile respective, fiecare la cheltuieli,
diferenţa din cotele din impozitul pe venit, suma principalã încarcã plata cheltuielilor pe lucrãri
de drumuri şi poduri.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Mulţumesc, domnule director. Dacã cineva dintre dumneavoastrã are observaţii, vã
rog sã o faceti.
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Suciu Daniel: - consilier –
Vreau sã fiu foarte bine înţeles, de la bun început ca şi consilier judeţean social
democrat nu voi vota niciodatã împotriva unor drepturi a oricãrei categorii sociale din acest
judeţ. Încerc sã fiu extrem de calm şi în perioada sãrbãtorilor de iarnã cred cã pe toţi ne
îndeamnã la puţinã reflecţie şi la un spirit de colaborare. Am din nou şi nu e pentru prima
datã când avem în faţã o anexã cu repartizarea pe unitãţi administrativ teritoriale a unor
sume de bani, o spun şi nu pentru prima datã din nou, într-un dispreţ total faţã de anumite
comunitãţi. Nu voi face alte comentarii suplimentare pentru cã deja este o practicã a
dumneavoastrã stimaţi colegi de la Partidul Democrat Liberal, suma nu este mare dar vã
spun ca şi principiu, din cele 3 miliarde 760 mii lei, comune conduse de reprezentanţi PDL
primesc, 2 miliarde 200 mii, iar comune conduse de primari PSD oameni care trãiesc şi aici
primesc 840 milioane. Nu este echitabil, nu este fair play, nu reste drept, nu neapãrat pentru
mine şi colegii de la PSD, nu este drept pentru oamenii aceia. Consider cã se face o
greşealã, consider cã bãtãlia de culoare se pare cã nu s-a încheiat. Vroiam sã propun în
numele colegilor mei o altã repartizare echitabilã, nu o voi face pentru cã sunt convins cã
niciodatã domniile voastre nu veţi vota pentru comune conduse de reprezentanţi PSD, prin
urmare grupul consilierilor PSD, voteazã împotriva rectificãrii bugetare, strict pentru acest
amendament, nu şi pentru drepturile oamenilor. Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Altcineva? Mulţumesc. Supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.
Cu 19 voturi pentru şi 9 voturi împotrivã ( Ciocan Doru, Marinescu Gheorghe,
Mureşan Mihail, Parasca Constantin, Pop Gheorghe, Pugna Alexandru, Stan Iuga Nicolae,
Suciu vasile daniel, Szanto Arpad) s-a aprobat.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
O singurã completare, dacã v-aţi uitat în anexã, la câteva primãrii sumele sunt mult
mai mari, decât la celelalte, la câteva primãrii unde aveţi primari PSD.
Suciu Daniel: - consilier –
Domnule preşedinte sunt sãrbãtori...
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
V-am dat cuvântul? Nu v-am dat cuvântul aşa cã vã abţineţi. Când v-am dat cuvântul
v-aţi exprimat.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, la suplimentare Proiect de Hotărâre privind
asocierea între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Consiliul Local al Comunei
Dumitriţa în vederea implementării proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe
terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Dumitriţa” în cadrul Programului de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în
judeţul Bistriţa-Năsăud. Doamna Simona Bodnariu, vã rog sã faceţi o scurtã prezentare a
acestui punct al ordinii de zi.
Simona Bodnariu: - director executiv –
Având în vedere rolul de coordonator al Consiliului Judeţean în cadrul Programului de
Îmbunãtãţirea Calitãţii Mediului prin împãdurirea terenurilor agricole degradate, prin
Hotãrârea de aplicare a acestui program şi decizia Comitetului de evaluare şi avizare a
proiectelor depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu, a declarat Proiectul comunei
Dumitriţa ca fiind unul conform. Finanţatorul impune asocierea Consiliului Judeţean în calitate
de coordonator, consiliul local Dumitriţa în vederea impelmentãrii acestui proiect şi anume
Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare
Dumitriţa. Implementarea constã în organizarea procedurilor de licitaţie, monitorizarea
implementãrii, raportãrii intermediare, şi recepţia finalã a lucrãrii. Proiectul depus de primaria
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Dumitriţa se ridicã la 2 754 720 lei, suma solicitatã Fondului de mediu este de 2.616.984 lei,
diferenţa fiind cofinanţarea primariei Dumitriţa. Pentru Consiliul Judeţean nu se presupune
nici o cheltuialã în acest sens, decât susţinerea Consiliului local Dumitriţa în implementare.
Documentaţia tehnicã depusã de primãria Dumitriţa, vizeazã împãdurirea unei suprafeţe de
56 ha de teren.

Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vã mulţumesc doamna director.
Dacã dintre dumneavoastrã doreşte cineva sã se înscrie la cuvânt?
Dacã nu sunt observaţii, supun votului.
Cine este pentru, împotrivã, abţineri?
Cu unanimitate de voturi pentru s-a aprobat.

Drept pentru care, se încheie prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE

SECRETARUL JUDEŢULUI

Rusu Liviu-Mihai

Iosif Redl

Întocmit Rãscol Maria
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