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Nr.11931/18.02.2020 
 
 
 

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

13.02.2020 
 
 

Sedința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr. 19/07.02.2020. 
La ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

13.22.2020 au fost prezenți toți cei 21 membri ai consiliului local în funcție. 
 
Pe ordinea de zi inițială a ședinței au fost înscrise 5 proiecte de hotărâre.  

La propunerea Primarului municipiului Bistrița, având în vedere urgența invocată 
în adresele nr.126/07.02.2020 si nr.143/12.02.2020 ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare în județul 
Bistrița-Năsăud, ordinea de zi a mai fost completată cu un punct, privind 
modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr.6/30.01.2020 a Consiliului Local al 
municipiului Bistrița. De asemenea, la solicitarea Primarului municipiului Bistrița, 
având în vedere prezența reprezentanților Societății Aquabis SA și a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
în județul Bistrița-Năsăud, proiectul înscris în completare pe ordinea de zi a fost 
primul supus dezbaterii și aprobării în ședința extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Bistrița.  

 
Conducerea ședinței a fost asigurată de președintele de ședință în exercițiu, 

domnul consilier Bria Dumitru Alexandru. 
 
Au fost adoptate 6 hotărâri, după cum urmează: 

1.Hotărârea nr.21/13.02.2020 privind modificarea Anexei 1 la Hotararea 
Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.6/30.01.2020 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii 
proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020, a Planului 
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 
precum şi mandatarea specială a reprezentantului muncipiului Bistrita, 
domnul primar Ovidiu Teodor Creţu, să voteze si să semneze in Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare in judeţul Bistriţa-Năsăud 
adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ 
finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 
si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifară si să semneze 
actul adiţional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in  
Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008. 
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Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de inițiator, cu un număr de 18 voturi 
”pentru” din numărul de 21 consilieri prezenți, fără propuneri de modificare la acest punct 
de pe ordinea de zi. Trei consilieri nu au votat, pentru evitarea conflictului de interese. 

 

2.Hotărârea nr.22/13.02.2020 privind aprobarea documentațiilor de 
atribuire prin licitație publică a contractelor  pentru concesionarea, 
închirierea și vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a 
Municipiului Bistrița, adoptată cu 21 voturi ”pentru” din 21 consilieri prezenți, în 
forma prezentată de inițiator, fără intervenții la acest punct al ordinii de zi. 

3. Hotărârea nr.23/13.02.2020 privind aprobarea documentațiilor de 
atribuire prin licitație publică a contractelor pentru concesionarea, 
închirierea și vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a 
Municipiului Bistrița, adoptată cu 21 voturi ”pentru” din 21 consilieri prezenți, în 
forma prezentată de inițiator, fără intervenții la acest punct al ordinii e zi. 

4. Hotărârea nr.24/13.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 şi estimat pe anii 2021-2023, 
adoptată cu 13 voturi ”pentru” și 5 abțineri din 20 consilieri prezenți. Doi consilieri 
nu au votat. 

În plenul ședinței Consiliului local au fost aprobate următoarele propuneri de 
modificare, formulate în Avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului 
local al municipiului Bistrița: 

Se completează preambulul proiectului cu următoarele documente: 
-completarea nr.10099/12.02.2020 la Raportul nr.8983/07.02.2020 al Primarului și 

al Direcției Economice; 
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud nr.BNG-STZ-

651/11.02.2020, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa sub nr.10090/12.02.2020, 
prin care se transmite Decizia nr.4 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA destinate finanțării învățământului preuniversitar de stat și 
învățământului  particular și cel confesional, acreditat pentru anul 2020 și estimări pe anii 
2021-2023; 

-Informarea nr. 9348/10.02.2020 privind contestația unui număr de cetățeni 
înaintată prin Cabinet Avocat Bujor Emil Cătălin și contestația domnului Chereji Adrian 
Florin privind poiectul bugetului local al municipiului Bistrița pentru anului 2020; 

-Procesul verbal nr.10067/ 11.02.2020, încheiat cu ocazia dezbaterii publice a 
Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2020;  

 
Proiectul de hotărâre se va completa cu un articol nou, ART.1, cu următorul 

cuprins: 
 ”ART.1. -Se respinge contestația înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 

nr.6652/29.01.2020, formulată de un număr de 90 de persoane, proprietari sau deținători 
imobile, construcții și terenuri în zona Zăvoaie, prin mandatar Avocat Bujor Emil Catalin,  
și contestația înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.8199/05.02.2020”, 
formulată de către domnul Chereji Adrian Florin.  

Celelalte articole se renumerotează.  
Se modifică anexele proiectului, după cum urmează:  
 
I - LA ANEXA 3, BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR 

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII: 
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -Capitolul 67.10 Cultură, recreere și religie – 

de la activități culturale, Centrul Cultural George Coșbuc – se disponibilizeză suma 
de 690 mii lei, pentru utilizarea la secțiunea de dezvoltare. 
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II BUGETUL LOCAL – ANEXA 5 -PROGRAMUL INVESTIȚIILOR PUBLICE 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  
La Cap.51.02 Autoritati executive si legislative –se suplimenteaza cu suma de 

41 mii lei pentru : 
-Sistem de detectare, alarmare si avertizare la incendiu pentru  arhiva Primăriei 

municipiului Bistrita-1 buc  - de 19 mii lei  

-Software pt. dezvoltarea de  noi funcționalități ale aplicației CadVeGIS și 

popularea cu date grafice și alfanumerice a bazei de date specifică Sistemului de 

centralizare al bazelor de date cadastru - 1 buc  - de 22 mii lei  

 
Cap.67.02.05.03.Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agreement-dotari independente  
Se disponibilizeaza suma 940 mii lei de la pozițiile: 

-Statie de pompare, înalta presiune - 1 buc - 848 mii lei  

-Statie de pompare, joasă presiune - 1 buc - 92 mii lei  

Cap.70.02.Locuințe, servicii, dezvoltare publică, 
Se suplimenteaza cu suma de 45 mii lei pentru -PUZ- Ansamblul de locuinte pentru 
tineri, municipiul Bistrita, str.Livezi –  
 
Cap.74.02. – Protecția mediului 
-Se suplimenteaza cu suma de 534 mii lei pentru Retea de canalizare pluviala pe str M 
Viteazu  
CREDITE DE ANGAJAMENT  aferente Cap. 74.02 se suplimenteaza cu suma de 
2.903 mii lei pentru obiectivul - Retea canalizare pluviala pe str. Mihai Viteaza 
 
Cap. 84.02 Transporturi 
Se suplimenteaza cu suma de 1.010 mii lei pentru: 

-Consolidare DJ 173 ,suprapunere cu str.Jelnei ,  intre  km 1+168  si km 1+320 in 

urma alunecarilor  de teren- se suplimenteaza cu suma de  210 mii lei ; 
 

-Amenajare străzi, trotuare, parcaje şi alei în zona locuinţelor sociale din 

ansamblul de locuinţe Subcetate - etapa III  - se suplimentează cu suma de 800 

mii lei. 

CREDITE DE ANGAJAMENT aferente Cap. 84.02 se suplimenteaza cu suma de 2.000 
mii lei pentru obiectivul - Consolidare DJ 173 ,suprapunere cu str.Jelnei ,  intre  km 1+168  
si km 1+320 in urma alunecarilor  de teren 
 

III BUGETUL LOCAL -  ANEXA 2 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
La cheltuieli : 

1. Se suplimentează capitolul 65.02 cu suma de 828 mii lei pentru invatamantul 

particular, pe seama cotelor din TVA alocate de la bugetul de stat  

2. Se diminuează capitolul 67.02 cu suma de 690 mii lei de la pozitia transferuri 

catre Centrul Cultural (au fost repartizate pe cheltuieli de capital) 

3. Se diminueaza capitolul 84.02-  Transporturi cu suma de 2.695 mii lei de la 

pozitia subventii transport local 

4. Se suplimenteaza  cap.74.02 – Protecția mediului cu suma de 2.695 mii lei la 

poziția subventii  

La venituri : 
1. Se majorează cotele defalcate din TVA cu suma de 828 mii lei pentru 

invatamantul particular. 
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2. Se diminuează veniturile bugetului local cu suma de 2.695 mii lei de la 

pozitia taxe speciale. 

 

Au mai fost formulate, în plenul ședinței, și alte propuneri de modificare a 
proiectului, de către domnul Peteleu Ioan, spre exemplu majorarea sumei de la 
cheltuielile de personal la asistenții personali ai persoanelor cu handicap sau 
majorarea cheltuielilor de personal la DSP, pentru creșterea cu 2% a salariilor 
muncitorilor, având ca sursă diminuarea de la secțiunea Subvenții transport local, 
însă aceste propuneri nu au obținut majoritatea necesară aprobării de către 
Consiliul local al municipiului Bistrița. 

Având în vedere diminuarea bugetului Centrului Cultural George Coșbuc, în 
urma propunerilor cuprinse în avizul comisiilor reunite și aprobate de Consiliul local 
în timpul dezbaterilor s-a făcut o pauză, după pauză fiind prezentată Consiliului 
local varianta modificată a bugetului propus pentru manifestările cultural artistice 
pe anul 2020. 

 
5.Hotărârea nr.25/13.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A.  
pe anul 2020; hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” 
și 4 abțineri din 20 consilieri prezenți, în forma prezentată de inițiator , fără 
intervenții la acest punct al ordinii de zi. Doi consilieri nu au votat. 

 
6.Hotărârea nr.26/13.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pentru anul 2020 şi 
estimat pe următorii 2 ani, adoptată cu 17 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” din 
20 consilieri prezenți, în forma prezentată de inițiator, fără intervenții la acest punct 
al ordinii de zi. Doi consilieri nu au votat. 

 
 
 
 
          SECRETAR GENERAL                                   INTOCMIT 

                                                                             CONSILIER  
              GAFTONE FLOARE                            CIONCA TEREZIA TANŢA      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTT/ ex.3 
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Exprimarea votului nominal cu privire la hotărârile adoptate în şedinţa extraordinară 
 din data de 13.02.2020 

  
Prezenţa la şedinţă: 21 consilieri. 
 

Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.21 
 

Hotărâre nr.22 
 

Hotărâre nr.223 
 

Hotărâre nr.24 
 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

Pen-
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

Pen- 
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

Pen- 
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

1 ANTAL ATTILA X   X   X   X   

2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU X   X   X   X   

3 DRULEA DORIN VALENTIN X   X   X   * * * 

4 FLUERAŞ CRISTINA GEORGIA * * * X   X   X   

5 GAGA SEICA MARIOARA X   X   X     X 

6 GHERMAN HORAȚIU IOAN X   X   X   X   

7 HANGAN SORIN X   X   X   * * * 

8 KOZUK ANDREI IOAN * * * X   X   X   

9 MARTON VIRGIL LEONUȚ X   X   X     X 

10 MARZA TEODOR IOAN X   X   X     X 

11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X   X   X   X   

12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X   X   X   X   

13 MOLDOVAN VASILE X   X   X   A A A 

14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA * * * X   X   X   

15 MUTHI ADRIAN GELU X   X   X   X   

16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X   X   X   X   

17 PETELEU IOAN X   X   X     X 

18 RUS CONSTANTIN X   X   X   X   

19 SABĂU GHEORGHE X   X   X   X   

20 SĂRMĂȘAN MIHAI LUCIAN X   X   X     X 

21 TABĂRĂ CAMELIA X   X   X   X   

 TOTAL VOTURI 21   21   21   13  5 

X – exprimarea votului; A – absent;   * un consilier nu a votat  
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X – exprimarea votului; A – absent;   * un consilier nu a votat  
 

                                           SECRETAR GENERAL,                                                                       CONSILIER 
 

                GAFTONE FLOARE                                 CIONCA TEREZIA TANȚA 
 
CTT/ex.3 

Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.25 
 

Hotărâre nr.26 
 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

Pen-
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

1 ANTAL ATTILA * * * * * * 

2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU X   X   

3 DRULEA DORIN VALENTIN   X X   

4 FLUERAŞ CRISTINA GEORGIA X   X   

5 GAGA SEICA MARIOARA   X X   

6 GHERMAN HORAȚIU IOAN X   X   

7 HANGAN SORIN * * * * * * 

8 KOZUK ANDREI IOAN X   X   

9 MARTON VIRGIL LEONUȚ  X  X   

10 MARZA TEODOR IOAN  X   X  

11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X   X   

12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X   X   

13 MOLDOVAN VASILE A A A A A A 

14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X   X   

15 MUTHI ADRIAN GELU X   X   

16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X   X   

17 PETELEU IOAN   X X   

18 RUS CONSTANTIN X   X   

19 SABĂU GHEORGHE X   X   

20 SĂRMĂȘAN MIHAI LUCIAN   X X   

21 TABĂRĂ CAMELIA X   X   

 TOTAL VOTURI 12 2 4 17 1  


