ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IA/259 din 06.01.2021

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 17 decembrie 2020, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din
data de 17 decembrie 2020 se desfăşoară în municipiul Bistrița, B-dul
Decebal, nr.3-5, la Centrul Cultural Dacia, în Sala de spectacole „Valeria
Peter-Predescu”, cu respectarea măsurilor de prevenție pentru limitarea
efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor şi evitarea
infectării cu SARS-CoV-2, începând cu orele 1430. Prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.337 din 11.12.2020, a fost convocat
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 17
decembrie 2020, orele 1430. Consilierii judeţeni au fost convocaţi în scris, prin
invitaţie, telefonic şi prin mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro.
*
La ședință sunt prezenţi domnul Emil Radu Moldovan - Președintele
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și 30 de consilieri judeţeni, după cum
urmează: domnul Bertel Dorel, doamna Calo Viorica, domnul Cârlig CristianCostel, doamna Cîrcu Mirela-Maria, domnul Coman Samuel-Leon, domnul
Décsei Atilla-Lehel, domnul Dedean-Bortăș Ioan, domnul Demian Ioan-Alin,
domnul Filipoiu Augustin-Florinel, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Forai
Mihael-Simion, domnul Galeș Florin-Grigore, domnul Ganea Octavian-Mihai,
domnul Ivan Bogdan-Gruia, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian,
domnul Lăcătuș Emil, domnul Lupșan Nicolae-Grigore, domnul Manea AngeloAurelian, domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian,
domnul Pintea Vasile-Lucian, domnul Pop George, domnul Puica Vasile,
domnul Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Rus RomulusVirgil, domnul Scuturici Gheorghe, doamna Tabără Camelia, doamna Ulecan
Maria și domnul Zăgrean Ioan.
*

Participă la ședință domnul Moldovan Grigore-Florin - Administrator
public al județului și doamna Borș Alexandrina-Crina - Secretarul general al
județului.
*
De asemenea, sunt prezente persoane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: domnul Cioarbă TeofilIulian - director executiv, doamna Butta Elena - director executiv, doamnul
Săplăcan Radu - Arhitect șef, doamna Nemeș Crina-Grațiela - director cabinet
președinte, doamna Sabău Oana-Diana - consilier juridic asistent, doamna
Hoha Cecilia-Alisa - consilier juridic principal, doamna Palade Ionela-Crina consilier superior, domnul Spân George-Marian - consilier principal, doamna
Ivan Mihaela - consilier cabinet președinte, doamna Șofroniciu Cristina-Maria
- consilier cabinet președinte, doamna Neamțiu Oana-Ancuța - consilier
cabinet președinte și domnul Bradea Grigore-Ion - consilier cabinet
președinte.
A fost invitat la ședință și este prezent domnul Țărmure Gavrilă –
manager al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
*

(Ora 14 )
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd.
Din totalul de 30 de consilieri județeni, sunt prezenți 30, fiind astfel
îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.
Înainte de a da citire ordinii de zi, vă rog să îmi permiteți să fac două
lucruri. În primul rând, vreau să îi felicit pe cei doi colegi ai noștri, pe domnul
senator Florean Ovidiu Iosif și pe domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia. Să le
urăm mult succes, îi felicităm pentru încrederea primită de la cetățeni și sper
ca prezența lor alături de ceilalți colegi în Parlamentul României să sprijine în
continuare proiectele de dezvoltare ale județului Bistrița-Năsăud.
De asemenea, avem un alt moment fericit, de bucurie. De mai mulți
ani, împreună cu dumneavoastră, s-a luat decizia să stimulăm performanța și
astăzi, chiar dacă este situația aceasta, mai delicată, datorită acestui virus
care face în continuare ravagii, avem un număr important de tineri performeri
care au ocupat primele trei locuri, așa cum am stabilit noi prin hotărârea de
consiliu, la examenele de Evaluare Națională și la examenul de Bacalaureat.
O să vă cer permisiunea să îi premiem pe ei prima dată, înainte de a începe
noi ședința de consiliu, pe urmă noi rămânem pentru desfășurarea în
continuare a ședinței conform ordinii de zi.
25

*
Are loc ceremonia de decernare a premiilor și recompenselor financiare de
către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2020
*
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Cu permisiunea dumneavoastră, stimați colegi, o să trecem la prezentarea
ordinii de zi, suplimentată cu 1 proiect de hotărâre:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.11.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 02.12.2020
3. Proiect de hotărâre nr.VIII/26511 din data de 10.12.2020
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/25916 din 07.12.2020 privind
stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/26154 din 08.12.2020 privind
stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2021 de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/26579 din 11.12.2020 privind a
douăsprezecea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/26476 din 10.12.2020 privind
aprobarea Planului de investiţii pe anul 2021 din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/26311 din 09.12.2020 privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea realizării
obiectivului de investiții „Construire Stadion, localitatea Unirea, str.
Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/26572 din 10.12.2020 privind
aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2020

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/26403 din 09.12.2020 pentru
modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.107/2020
privind
aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
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11. Proiect de hotărâre nr.VIII/26665 din 11.12.2020 pentru
modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.28/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/25981 din 07.12.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/26437 din 10.12.2020 privind
acordarea burselor de excelență, burselor de merit și burselor de
ajutor social, studenților, pentru anul universitar 2020-2021
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/27230 din 17.12.2020 privind
alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

15. Diverse.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Aș vrea să fac precizarea că, având în vedere locul și modul de
desfășurare a ședinței, pentru primele 11 proiecte de hotărâri, votul se va
face deschis prin ridicare de mână, iar ultimele trei hotărâri, fiind vot legat de
persoane, prin vot secret. Aici sunt pregătite cabinele de vot, cu rugămintea
ca doamna Secretar general să anunțe ordinea alfabetică prin care va trebui
să desfășurăm votul secret. Pentru votul secret, am rugămintea să urcați prin
stânga, să vă desfășurați votul și prin dreapta, să coborâți înapoi, la locurile
voastre în sală.
Dacă sunt intervenții la ordinea de zi, vă rog? Dacă nu sunt intervenții,
supun votului dumneavoastră ordinea de zi suplimentată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi „pentru” și 12 voturi „îm potrivă”, proiectul ordinii
de zi a fost adoptat.
(Au votat „împotrivă” următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,
domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Ganea Octavian-Mihai,
domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul
Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Scuturici Gheorghe și
domnul Zăgrean Ioan.)
Mulțumesc frumos.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 1.
Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.11.2020

a
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Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 02.12.2020
Intervenții? Nu sunt intervenții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, procesul verbal a fost aprobat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/26511 din data de 10.12.2020
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
4. Proiect de hotărâre nr.VIII/25916 din 07.12.2020 privind
stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dummneavoastră? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte -
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5. Proiect de hotărâre nr.VIII/26154 din 08.12.2020 privind
stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2021 de
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituţiile subordonate
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*

Emil Radu Moldovan: - preşedinte 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/26579 din 11.12.2020 privind a
douăsprezecea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Aici avem și următorul amendament care v-a fost distribuit și
dumneavoastră: introducerea unui nou articol prin care se modifică și se
completează Programul de investiţii cu finanţare din bugetul unităţii
administrativ-teritoriale pe anul 2020, respectiv Anexa nr.6 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.143/2020 privind a unsprezecea
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe
anul 2020, în sensul includerii în Program a obiectivului de investiții
„Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de gestionare a
crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140347. Bugetul total al proiectului este
de 38.174.261,91 lei (TVA inclus), iar cheltuielile estimate pentru anul 2020
sunt în cuantum de 20.000 lei (TVA inclus).
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare
(POIM), Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, iar cheltuielile cuprinse
în bugetul proiectului sunt eligibile în proporție de 100%.
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Nu sunt, supun votului
dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul pe care vi l-am citit.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre cu am endam ent
a fost adoptat.
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*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/26476 din 10.12.2020 privind
aprobarea Planului de investiţii pe anul 2021 din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, din partea dumneavoastră? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/26311 din 09.12.2020 privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea realizării
obiectivului de investiții „Construire Stadion, localitatea Unirea, str.
Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/26572 din 10.12.2020 privind
aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2020
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de urbanism - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, vă rog? Nu sunt
intervenții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cu 19 voturi „pentru” și 12 „abțineri”, proiectul de hotărâre a
fost adoptat.
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(S-au abținut de la vot, următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica,

domnul Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul DedeanBortăș Ioan, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Ganea Octavian-Mihai,
domnul Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul
Rus Dorin-Octavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Scuturici Gheorghe și
domnul Zăgrean Ioan.)
Vă mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/26403 din 09.12.2020 pentru
modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.107/2020
privind
aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Aici știm că au fost mai multe discuții pe acest subiect. Aș vrea să vă
fac următoarele precizări, ca lucrurile să fie foarte clare. A existat o solicitare
din partea domnului consilier Samuel Coman, către managementul Centrului
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, care are timp la dispoziție până la
finalul lunii decembrie să vină cu un proiect de restructurare a centrului
județean pentru cultură. Domnul manager Țărmure a luat act. Am înțeles de
la dânsul că au fost deja desfășurate două, trei întâlniri la nivel de consiliu de
administrație al centrului și, până la finalul lunii, așa cum i-a solicitat consiliul
va prezenta un astfel de proiect care va fi supus discuțiilor și dezbaterilor
plenului consiliului județean. Aș mai face încă o dată precizarea că această
aprobare de organigramă este parte a unui procedeu de a declara Centrul
Județean pentru Cultură sau de a-i declara statutul de instituție de
spectacole, lucru care îi va putea da posibilitatea să depună și să atragă și
alte resurse decât cele de la bugetul public, pentru a-și putea completa
venitul. Nu are nici o legătură cu organigrama și statul de funcții în baza
căruia va funcționa Centrul Județean pentru Cultură anul viitor. Astea vor fi
aprobate odată cu bugetul anului viitor. Vreau ca lucrurile să fie foarte clare,
pentru că am înțeles că au fost niște neînțelegeri.
Îl văd pe domnul Coman nerăbdător să intervină. Vă rog să o faceți
domnule consilier.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Deci, astăzi vom vota cu toții proiectul acesta deoarece sigur că îl ajută
pe domnul Țărmure să-și facă treaba, foarte bine, dar cu mențiunea pe care
ați spus-o și dumneavoastră și ne-a promis-o și domnul director, că anul ce
vine o să fie o reorganizare. E adevărat sau nu?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Asta va decide consiliul județean, nu eu.
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Dragi colegi, eu apreciez foarte mult că ați revenit asupra deciziei
inițiale și e un lucru de apreciat. Mai precizez încă o dată și dumneavoastră
domnule Coman ați mai fost și în vechea legislatură, spre deosebire de
stimata noastră colegă, doamna Calo, care nu a fost prezentă, noi am stabilit
niște lucruri. Plenul consiliului județean este suveran. Până la finalul lunii
decembrie, domnul Țărmure are obligația să vină cu acea propunere pe care
dumneavoastră ați solicitat-o. Cel care va decide ce se va întâmpla, este
acest for, plenul consiliului județean, prin vot așa cum prevăd toate
procedurile și cutumele democratice ale unei instituții. Cred că am fost foarte
clar în precizare, am mai subliniat încă o dată.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Bine. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu multă plăcere. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog? Dacă nu mai
sunt alte intervenții, supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Țărmure încă o dată întăresc solicitarea făcută de către colegii
din consiliul județean și sigur că...
Calo Viorica: - consilier județeanȘi a dumneavoastră....
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Dacă vă face plăcere dumneavoastră, să fie și a mea, nu am nici o
problemă. Și eu sunt parte a forului acesta și cred că prima dezbatere va
trebui să aibă loc în Comisia de specialitate și pe urmă, după comisia de
specialitate în plenul consiliului județean. E în regulă așa?
Calo Viorica: - consilier județeanDa.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mă bucur. Cred că la numărul 11 am ajuns, doamna secretar nu?
Borș Alexandrina-Crina: - secretarul general al județului Da. Acesta a fost 11.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Acesta a fost nr.11. Bun. Deci 11 l-am supus la vot. Am citit 10 și am
supus 11?

(Proiectul de la punctul nr.11 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul
de hotărâre nr.VI I I / 26665 din 11.12.2020 pentru m odificarea
Anex ei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.28/ 2019 privind aprobarea organigram ei şi a statului de funcţii
ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, a fost adoptat
cu un nr. de 31 de voturi „pentru”, conform celor de mai sus.)
Mulțumim pentru corectură. Mai citesc o dată proiectul de la punctul 10:
10. Proiect de hotărâre nr.VIII/26403 din 09.12.2020 pentru
modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului
9

Judeţean
Bistriţa-Năsăud
nr.107/2020
privind
aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de administrație - aviz favorabil
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 31 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulțumesc.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Am ajuns la punctul 12 unde va trebui să trecem la voturile secrete.
Având în vedere că, de dimineață, Comisia juridică și de fonduri europene a
fost sesizată pentru proiectul nr.14 privind alegerea vicepreședinților, ea
neavând cvorum o să vă cer acordul sau votul împotrivă pentru proiectul de
hotărâre sesizat de dimineață.
La nr.14, mai exact, alegerea vicepreședinților. Doamna Calo Viorica,
pentru, împotrivă sau abținere?
Calo Viorica: - consilier județean Împotrivă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Calo Viorica împotrivă. Domnul Cârlig Cristian-Costel?
Cârlig Cristian-Costel: - consilier județean Împotrivă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Ivan Bogdan-Gruia?
Ivan Bogdan-Gruia: - consilier județean Pentru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Kesckés-Simionca Tiberiu-Ciprian?
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian: - consilier județean Pentru.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Marica Marius-Macedon?
Marica Marius-Macedon: - consilier județean Împotrivă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Rus Marin-Vasile?
Rus Marin-Vasile: - consilier județean Împotrivă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Tabără Camelia?
Tabără Camelia: - consilier județean Pentru.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu 3 voturi „pentru”, 4 „împotrivă”, aviz nefavorabil de la Comisia de
juridică și de fonduri europene pentru proiectul nr.14.
Doamna secretar, vă rog să citiți procedura de vot pentru proiectele de
hotărâre care vor fi supuse la vot secret, înțeleg primele două împreună ...
12. Proiect de hotărâre nr.VIII/25981 din 07.12.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Comisia de administrație - aviz favorabil
Cu desemnarea următorilor colegi, consilieri județeni pentru mandatul
2020-2024: doamna consilier Calo Viorica, domnul consilier Coman SamuelLeon, domnul consilier Filipoiu Augustin-Florinel, domnul consilier Galeș
Florin-Grigore, domnul consilier Lăcătuș Emil și doamna consilier Ulecan
Maria. Acesta va fi proiectul nr.12, așa cum am precizat, vot secret, cu
buletine de vot, împreună cu proiectul nr. 13.
13. Proiect de hotărâre nr.VIII/26437 din 10.12.2020 privind
acordarea burselor de excelență, burselor de merit și burselor de
ajutor social, studenților, pentru anul universitar 2020-2021
Comisia economică - aviz favorabil
Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport - aviz favorabil
Doamna Secretar general al județului, Crina Borș, vă va prezenta
procedura de vot, ne întoarcem în sală și pe urmă trecem la punctul 14 de pe
ordinea de zi. Doamna Secretar general, aveți cuvântul.
Borș Alexandrina-Crina: - secretarul general al județului Mulțumesc frumos.
Vă voi prezenta procedura de vot pentru proiectele de la punctul 12 și
punctul 13 de pe ordinea de zi, acestea desfășurându-se în mod secret, prin
folosirea buletinelor de vot:
• Pentru exercitarea în mod secret a votului, au fost amenajate cabine de
vot și două urne;
• Consilierii județeni procedează la exercitarea votului, în ordine
alfabetică, separat, în cabina de vot;
• Fiecare consilier județean primește două buletine de vot, câte unul
pentru fiecare proiect de hotărâre. Exprimarea votului se face prin încercuirea
cuvântului „DA” sau a cuvântului „NU” pe buletinele de vot;
• După exercitarea votului, buletinele de vot se introduc în urne, îndoite,
cu ștampila consiliului județean în exterior;
• Se va solicita grupurilor politice să desemneze 3 consilieri județeni care
să participe la numărarea voturilor;
• Ședința se suspendă în vederea numărării voturilor;
• Numărarea voturilor va fi realizată de către secretarul general al
județului, cu sprijinul funcționarilor publici din aparatul de specialitate și cu
participarea celor 3 consilieri județeni desemnați;
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• Nu se iau în calcul buletinele de vot pe care se exprimă mai multe
opţiuni sau nu se exprimă nici o opţiune; rezultatul votării se va consemna
într-un proces-verbal;
• După reluarea lucrărilor ședinței, se va anunța rezultatul votului.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte În regulă, vă mulțumesc doamna Secretar general, cu o mică precizare
și aici, spre deosebire de modul în care se desfășurau voturile secrete și mai
ales numărarea lor, având în vedere modificarea legislației și mutarea validării
mandatelor consilierilor județeni la instanță, în momentul de față numărarea
voturilor revine Secretarului general al județului și funcționarilor aleși în
comisie. Dar pentru transparență și pentru ca toate lucrurile să fie clare, în
regulamentul consiliului județean, noi am prevăzut ca trei consilieri județeni,
având în vedere că suntem trei grupuri politice în consiliul județean, să asiste
la această procedură pentru a fi toate lucrurile cât mai corecte și mai
transparente.
Așa că, rog grupurile politice din consiliul județean să-și desemneze câte
un coleg consilier județean, reprezentant, care de aici încolo până apar alte
modificări, vor face parte din comisia care va asista de fiecare dată la voturile
secrete atunci când va fi cazul. Rugămintea să faceți propunerile de rigoare.
Vă rog.
Domnul doctor Pintea, vă rog.
Pintea Vasile-Lucian: - consilier județean Din partea PMP propunem pe domnul Bertel Dorel.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, din partea PMP, domnul consilier județean Bertel Dorel. Vă rog
domnule consilier.
Galeș Florin: - consilier județean Din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud propun pe domnul consilier
Pop George.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud, domnul consilier Pop
George.
Din partea colegilor de la PNL?
Scuturici Gheorghe: - consilier județean Doamna Calo Viorica.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Din partea colegilor de la PNL, doamna Calo Viorica. Vă bucurați de
mare încredere în rândul grupului, doamna Calo, vă felicit.
Calo Viorica: - consilier județean Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Cu rugămintea, doamna secretar, să începem procedura de vot.
Rugămintea să dați citire la ordinea pentru vot.
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Borș Alexandrina-Crina: - secretarul general al județului Începem. Domnul președinte Moldovan Emil Radu.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Nu mai citiți o dată proiectul, vă rog?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Le-am citit, pe amândouă.
Borș Alexandrina-Crina: - secretarul general al județului Cele două proiecte au fost citite, dar le mai citesc o dată.
Coman Samuel-Leon: - consilier județean Să știm ce votăm.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Votați bursele pentru elevi și desemnarea reprezentanților consiliului
județean în ATOP.
Cele două buletine de vot, le primiți pe amândouă deodată. Sunt două
urne aici și am rugămintea să le puneți pe fiecare în urna de care ține. E clar?
Calo Viorica: - consilier județean Da, e clar. Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Bine, mulțumesc.
*

Președintele consiliului județean și consilierii județeni exercită votul secret
asupra proiectelor de hotărâri.

Comisia se retrage pentru numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Un microfon la domnul consilier Zăgrean, liderul de grup PNL, vă rog.
Zăgrean Ioan: -consilier județean Stimați colegi, grupul Partidului Național Liberal, pe care îl reprezint,
este nemulțumit de felul cum a fost convocată ședința și mă refer aici la
punctul suplimentar, la alegerea vicepreședinților de consiliu județean. Vreau
să vă spun că am decis să părăsim sala, nu vom participa la vot. Aceasta
pentru a se vedea clar alianța între PSD și PMP. Pentru a nu mai fi discuții și,
zic eu, o dată și o dată trebuia clarificat. Vă rog să considerați punctul nostru
de vedere și în continuare, vă dorim numai bine!
Mulțumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule consilier. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți și
Sărbători fericite, dacă nu ne mai vedem!
Nu este exclus că, s-ar putea astăzi la rectificarea bugetului de stat, să
dea niște bani la DGASPC și cred că vom mai avea o ședință. Nu este exclus.
Să sperăm că și județul nostru este pe listă acolo.
Sănătate multă vă doresc!
*
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Părăsesc sala următorii consilieri județeni: doamna Calo Viorica, domnul
Cârlig Cristian-Costel, domnul Coman Samuel-Leon, domnul Dedean-Bortăș
Ioan, domnul Florean Ovidiu-Iosif, domnul Ganea Octavian-Mihai, domnul
Marica Marius-Macedon, domnul Moldovan Florin-Cristian, domnul Rus DorinOctavian, domnul Rus Marin-Vasile, domnul Scuturici Gheorghe și domnul
Zăgrean Ioan.
*

Comisia revine în sala de ședință.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Propun să-l desemnăm pe domnul Puica, al treilea consilier care asistă la
numărarea voturilor, în locul doamnei Calo care a plecat, pentru proiectul de
hotărâre de la pct.14. Cine este pentru?
Cu unanimitate a fost desemnat domnul consilier județean Puica Vasile.
Am revenit la ultimul punct de pe ordinea de zi, stimați colegi.
14.
Proiect de hotărâre nr.VIII/27230 din 17.12.2020 privind
alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Comisia de administrație - aviz favorabil
Comisia juridică și de fonduri europene - aviz nefavorabil
Procedura de vot prevede următoarele lucruri:
• Propunerile pentru ambele funcții de vicepreşedinți pot fi făcute de
către președintele consiliului județean, grupurile politice și de consilierii
județeni;
• După formularea propunerilor, candidații trebuie să își exprime opțiunea
privind acceptarea/neacceptarea candidaturilor la funcțiile de vicepreședinți;
• Procedura de vot se desfășoară în mod secret, prin folosirea buletinelor
de vot; candidații vor fi înscriși pe același buletin de vot, în ordinea
propunerilor făcute;
• La deliberarea şi adoptarea hotărârii participă şi votează și consilierii
judeţeni care candidează la funcţiile de vicepreşedinți ai consiliului judeţean;
• Ședința se va suspenda în vederea redactării și multiplicării buletinelor
de vot, care se ștampilează pe verso cu ștampila consiliului județean; pentru
exercitarea în mod secret a votului, au fost amenajate cabine de vot și o
urnă;
• După reluarea lucrărilor ședinței, consilierii județeni procedează la
exercitarea votului, în ordine alfabetică, separat, în cabina de vot;
• Fiecare consilier județean primește câte un buletin de vot, iar
exprimarea votului se face prin înscrierea semnului X în dreptul numelor
candidaților care se doresc a fi aleși, astfel fiecare consilier județean are două
opțiuni de vot;
• După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce în urnă, îndoit,
cu ștampila consiliului județean în exterior; fiecare consilier județean are
obligația de a păstra secretul votului pe întreaga perioadă a procedurii de vot;
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• Numărarea voturilor va fi realizată de către secretarul general al
județului, cu sprijinul funcționarilor publici din aparatul de specialitate și cu
participarea a 3 consilieri județeni desemnați;
• Ședința se va suspenda din nou în vederea numărării voturilor;
• Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost exprimată nicio opțiune
sau au fost exprimate mai mult de două opțiuni; rezultatul votării se
consemnează într-un proces-verbal;
• După reluarea lucrărilor ședinței, se anunță rezultatul alegerii
vicepreşedinților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
• Sunt declarați aleși vicepreşedinți ai Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
primii doi candidați care au obținut cele mai multe voturi, dar nu mai puțin de
16 voturi fiecare, adică majoritatea absolută.
• Alegerea vicepreședinților consiliului județean se adoptă prin hotărârea
consiliului județean, conform rezultatului votului secret.
Rog grupurile politice să facă propuneri pentru cele două funcții de
vicepreședinți ai consiliului județean. Vă rog!
Domnul consilier Florin, vă rog.
Galeș Florin-Grigore: - consilier județean Din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud o nominalizez pe doamna
consilier Tabără Camelia.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Deci, din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud, domnul consilier Florin
Galeș propune pe doamna profesor Camelia Tabără.
Alte propuneri? Domnul consilier Pintea.
Pintea Vasile-Lucian: - consilier județean Din partea Partidului Mișcarea Populară, propunem pentru funcția de
vicepreședinte, pe domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Din partea Partidului Mișcarea Populară, a fost propus pentru funcția de
vicepreședinte, domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian.
Întreb pe doamna Camelia Tabără, dacă acceptă candidatura?
Tabără Camelia: - consilier județean Da, mulțumesc frumos.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Doamna Camelia Tabără a acceptat candidatura.
Domnul consilier județean Kecskés-Simionca Ciprian, vă rog să ne spuneți
dacă acceptați candidatura.
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian:- consilier județean Da.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Domnul Kecskés-Simionca Ciprian și-a exprimat opțiunea de acceptare a
candidaturii.
Îi rog pe colegii noștri să procedeze la tipărirea buletinelor de vot. Cu
rugămintea să vă grăbiți.
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*

Se suspendă ședința pentru tipărirea buletinelor de vot.

*
Borș Alexandrina-Crina: - secretarul general al județului Începem procedura de vot, domnul președinte Moldovan Emil Radu.
*

Președintele consiliului județean și consilierii județeni exercită votul secret
asupra proiectului de hotărâre.
Comisia se retrage pentru numărarea voturilor și consemnarea rezultatului.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Rog pe cei trei colegi din comisia care asistă la procesul de numărare a
voturilor să îi însoțească pe colegii mei conduși de doamna Secretar general
al județului Crina Borș.
Pentru eficiență cu permisiunea dumneavoastră o să vă fac cunoscute
rezultatele pentru proiectele nr.12 și nr.13 de pe ordinea de zi.

Proces-verbal încheiat astăzi 17 decembrie 2020 cu ocazia numărării
voturilor pentru proiectul de hotărâre nr. VIII/25981 din 07.12.2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
Numărul total al buletinelor de vot întrebuințate a fost de 31 din care
valabil exprimate 31, nule 0.
Procedând la numărarea voturilor s-a constatat că pentru proiectul de
hotărâre nr. VIII/25981 din 07.12.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică, au fost exprimate 31 de voturi „DA”.
Pentru adoptarea proiectului de hotărâre este necesar votul majorității
consilierilor județeni prezenți, numărul de voturi necesar adoptării fiind
întrunit. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de
membrii comisiei.
Pentru punctul nr.13 al ordinii de zi, avem următorul proces-verbal
întocmit în urma numărătorii voturilor:

Proces-verbal încheiat astăzi 17 decembrie 2020, cu ocazia numărării
voturilor pentru proiectul de hotărâre nr.VIII/26437 din 10.12.2020 privind
acordarea burselor de excelență, burselor de merit și burselor de ajutor
social, studenților, pentru anul universitar 2020-2021.
Numărul total al buletinelor de vot întrebuințate a fost de 31, din care
valabil exprimate 31, nule 0.
Procedând la numărarea voturilor s-a constatat că pentru proiectul de
hotărâre nr.VIII/26437 din 10.12.2020 privind acordarea burselor de
excelență, burselor de merit și burselor de ajutor social, studenților, pentru
anul universitar 2020-2021, au fost exprimate 31 de voturi „DA”.
16

Pentru adoptarea proiectului de hotărâre este necesar votul majorității
consilierilor județeni prezenți, numărul de voturi necesar adoptării fiind
întrunit. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de
membrii comisiei.

Așteptăm să vină colegii noștri, din comisie, cu procesul-verbal întocmit
în urma numărării voturilor pentru proiectul de la punctul 14 de pe ordinea de
zi, proiectul de hotărâre pentru alegerea vicepreședinților.
Pe urmă la ultimul punct de Diverse ...
*

Comisia revine în sala de ședință.

*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, doamna Secretar general.

Proces-verbal încheiat astăzi 17 decembrie 2020, cu ocazia numărării
voturilor privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Numărul total al buletinelor de vot întrebuințate a fost 19, din care
voturi valabil exprimate 19, nule 0.
Procedând la numărarea voturilor s-a constatat următoarele: pentru
doamna Tabără Camelia au fost exprimate 19 voturi „pentru”.
Pentru domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian, au fost exprimate 19
voturi „pentru”.
După numărarea voturilor se constată că doamna Tabără Camelia și
domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian au întrunit numărul de voturi
necesar pentru alegerea în funcțiile de vicepreședinți ai Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, respectiv majoritatea absolută, în conformitate cu prevederile
art.188 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guverului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Stimați colegi, bine ați venit în executivul consiliului județean și vă
doresc mult, mult succes!
Cu permisiunea dumneavoastră, trecem la ultimul punct de pe ordinea
de zi, la Diverse, dacă sunt intervenții, vă rog?
Domnule consilier, Décsei Atilla, vă rog.
Décsei Atilla-Lehel: - consilier județean Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să
felicit consilierii aleși în funcțiile de vicepreședinți, pe doamna Camelia și pe
domnul Kecskés, vă doresc multă sănătate și multă putere de muncă!
În al doilea rând, aș avea o inițiativă, având în vedere că am discutat și
cu liderii de grup din consiliul județean, o inițiativă pentru continuarea
dezvoltării județului Bistrița-Năsăud. Ea prevede construirea unor piste sau
drumuri de biciclete, urmând drumuri sau trasee de biciclete prin care se pot
viziona monumente istorice, acele locuri din județul Bistrița-Năsăud cu care
ne putem mândri zi de zi.
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În prima fază aș dori să se facă un grup tehnic, din partea grupurilor
din consiliul județean și bineînțeles, dacă se poate, și din partea aparatului
consiliului județean, din zona tehnică, să se alăture acestui grup tehnic, ca să
putem demara acest proiect. Bineînțeles, eu consider că acest proiect ar duce
la dezvoltarea județului, ar pune pe harta țării județul Bistrița-Năsăud, nu
numai din punct de vedere turistic, ci și din alte puncte de vedere.
Bineînțeles, satele ar fi legate între ele, pe un drum, care se poate folosi de
către iubitorii acestui sport și, dacă ne uităm în perspectivă, în viitorul
apropiat din partea Uniunii Europene, pe zonele gri, vor fi proiecte europene
prin care s-ar putea găsi și o finanțare pentru a demara acest proiect.
Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Mulțumesc, domnule consilier.
Cred că este o inițiativă foarte bună. Noi am mai avut la nivelul
consiliului județean o discuție cu iubitorii acestui sport. Din păcate directorul
Direcției de dezvoltare care a fost însărcinat cu această responsabilitate n-a
produs încă nici o propunere către consiliul județean. Așa că salut inițiativa
dumneavoastră! Cu toată plăcerea colegii mei din aparatul de specialitate a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud vi se vor alătura în acest grup de lucru.
Rog grupurile politice să desemneze câte un consilier județean care împreună
cu aparatul de specialitate, cu reprezentanții aparatului de specialitate, se vor
întâlni cu iubitorii acestui sport.
Cred că ar fi bine, la bugetul anului viitor, să prindem și resursele
necesare pentru declanșarea procedurii de achiziție pentru un studiu de
prefezabilitate, ca să putem desena pe harta județului, potențialele trasee
pentru pistele de cicliști. Vă rog să faceți propuneri pentru reprezentanții
grupului politic din Alianța pentru Bistrița-Năsăud și grupului politic din partea
Partidului Mișcarea Populară.
O rog pe doamna Secretar al județului să solicite și domnului Zăgrean
Ioan, liderul grupului PNL, o nominalizare din partea colegilor noștri.
Din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud, ca să nu mai nominalizăm, o
să vă cer permisiunea să-mi dați voie să-l propun pe președintele Comisiei de
urbanism, pe domnul consilier județean Décsei Atilla. Din partea Partidului
Mișcarea Populară, vă rog să faceți propuneri.
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian: - consilier județean Din partea Partidului Mișcarea Populară, îl propun pe domnul Bertel
Dorel.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Din partea Partidului Mișcarea Populară, domnul Bertel Dorel. Supun
votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Cu 19 voturi „pentru” cei doi colegi au fost desemnați să facă
parte din acest grup de lucru.
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După sărbători, cred că dumneavoastră, împreună cu domnul Bertel și
cu colegul care va fi nominalizat de la PNL, vom avea o discuție de lucru cu
cei doi colegi vicepreședinți și cu directorii din cadrul consiliului județean, să
completăm grupul de lucru cu specialiști și, pe urmă, dumneavoastră să vă
faceți un calendar de întâlnire cu iubitorii acestui sport, să începem să facem
demersurile oficiale.
Dacă mai sunt alte intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu mai
sunt, vă mulțumesc încă o dată, să vă dea Dumnezeu tuturor multă, multă
sănătate, pentru că este cel mai de preț dar pe care îl putem primi în această
perioadă. Încă o dată felicitări celor doi colegi proaspăt aleși, ne vedem luni
dimineața la lucru!
Mâine colegii noștri o să termine hotărârile și, de luni dimineața, vă
aștept la muncă, pentru că e de muncă. Vă așteaptă cu brațele deschise
munca. O zi frumoasă!
*
Declar închise lucrările ședinței. (Ora 1615)
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
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