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MINUTA 
ședinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

06.07.2020 
 
La şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

06.07.2020 au fost prezenți toți cei 21 consilieri în funcție, conectați online, ședința fiind 

organizată prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei 

informatice Zoom. 

Sedința a fost condusă de către președintele de ședință în exercițiu, doamna 

consilier Tabără Camelia. 

Pe ordinea de zi a ședinței stabilită prin Dispoziția nr.194/02.07.2020 a fost înscris un 

proiect de hotărâre initiat de domnul viceprimar Niculae Cristian Marius. 

 Ordinea de zi a ședinței a fost aprobată cu 17 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și o 

abținere . 

Înainte de dezbaterea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței, 

Consiliului local al municipiului Bistrița a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare 

din data de 02.04.2020. 

 

 A fost adoptată Hotărârea nr.105/06.07.2020 privind aprobarea la nivelul 

municipiului Bistriţa a unor facilităţi şi măsuri fiscale ȋn baza Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului României nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în forma 

prezentată de inițiator, cu un număr de 19 voturi ”pentru” și o abținere.  

 Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius prezintă proiectul de hotarâre și impactul 

acestuia asupra bugetului local.  

 Au fost înregistrate pe tot parcursul dezbaterilor critici, atât din partea Secretarului 

general al municipiului Bistrița cât și din partea consilierilor locali ai municipiului, cu privire la 

invocarea caracterului de urgență pentru acest proiect de hotărâre dar și faptul că 

materialele pentru ședință au fost afișate și puse la dispoziția consilierilor în ziua ședinței 

(06.07.2020,ora 11,55). 

           Domnul consilier Mârza Teodor Ioan a formulat o propunere de introducere a unui 

nou articol care să prevada ca, acordarea facilităților mentionate în proiect să fie mentinute 

pentru orice stare de urgență apărută pe parcursul anului 2020. Propunerea domnului 

consilier Mârza Teodor Ioan nu a fost aprobată de Consiliul local al municipiului Bistrița. 
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Exprimarea votului nominal cu privire la hotărârea adoptate în şedinţa extraordinară 
convocată de îndată în data de 06.07.2020 

  
 

Prezenţa la şedinţă: 21 consilieri, conectați online. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X – exprimarea votului; A – absent;    
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BAS/ex.3 

Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.105 
 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

1 ANTAL ATTILA X   

2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU   X 

3 DRULEA DORIN VALENTIN X   

4 FLUERAŞ CRISTINA GEORGIA X   

5 GAGA SEICA MARIOARA X   

6 GHERMAN HORAȚIU IOAN X   

7 HANGAN SORIN X   

8 KOZUK ANDREI IOAN X   

9 MARTON VIRGIL LEONUȚ X   

10 MARZA TEODOR IOAN X   

11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X   

12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X   

13 MOLDOVAN VASILE X   

14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X   

15 MUTHI ADRIAN GELU X   

16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X   

17 PETELEU IOAN X   

18 RUS CONSTANTIN X   

19 SABĂU GHEORGHE X   

20 SĂRMĂȘAN MIHAI LUCIAN    

21 TABĂRĂ CAMELIA X   

A TOTAL VOTURI 19  1 
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              PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
 
 
 

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.52/2003, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, 

coroborate cu prevederile Anexei 1 la Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, ”Procedura de organizare și publicare a monitoarelor oficiale 

ale unităților administrativ teritoriale, în format electronic”, art. 1, alin.3, lit.”e”, s-a 

procedat la afişarea minutei şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului 

Bistriţa din data de 06.07.2020, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, din 

municipiul Bistriţa, Centru Relaţii Publice, str. Gheorghe Şincai nr.2, şi pe site-ul 

propriu, www.primariabistrita.ro, secțiunea Monitor Oficial Local..  

 
 

      SECRETAR GENERAL                                       CONSILIER JURIDIC 
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Serviciu relații publice, comunicare 
                                                                            Nume, prenume și semnătura 

______________________________ 

                                                            Data_____________ 

http://www.primariabistrita.ro/

