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Nr. 12375 /19.02.2020 
 

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

19.02.2020 
 
Sedința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr. 31/ 14.02.2020 
La ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

19.02.2020 au fost prezenți 19 din cei 21 membri ai consiliului local în funcție. 
Au absentat domnul consilier Peteleu Ioan și domnul consiler Hangan Sorin. 
Sedința a fost condusă de către președintele de ședință în exercițiu, domnul 

consilier Bria Dumitru Alexandru. 
Pe ordinea de zi inițială a ședinței au fost înscrise 2 proiecte de hotărâre.  

 Având în vedere urgența determinată de faptul că pentru luna februarie 2020 nu 
este programată o ședință ordinară, termenul contractului de închiriere nr.23/19.03.2015 
încheiat între Municipiul Bistrița și Partidul Ecologist Român–Filiala Județeană Bistrița-
Năsăud expiră la data de 01.03.2020 și conform art.18, alin.(2) din contract, prevederile 
Codului Civil cu privire la prelungirea tacită a locațiunii nu operează, ordinea de zi a fost 
completată, la propunerea inițiatorului – Primarul municipiului, cu încă un proiect, ”privind 
aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între municipiul Bistrița și 
Partidul Ecologist Român – Filiala Județeană Bistrița-Năsăud pentru spațiul situat în 
str.Gh.Sincai nr.16, cu destinația de sediu partid.” 

Ordinea de zi completată a fost aprobată cu 19 voturi pentru din 19 consilieri 
prezenți. 
 Au fost adoptate 2 hotărâri, după cum urmează: 

1. Hotărârea nr.27/19.02.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
nr.4/09.01.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind transmiterea în 
administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Bistriţa a bunurilor imobile, teren şi construcţii, proprietate publică a 
Municipiului Bistriţa, în care îşi desfăşoară activitatea, sau situate în incinta 
acestora, adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 19 voturi ”pentru” din 19 
consilieri prezenți , în forma prezentată de inițiator. Nu s-au înregistrat intervenții la acest 
punct al ordinii de zi. 

2. Hotărârea nr.28/19.02.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractului 
de închiriere încheiat între municipiul Bistrița și Partidul Ecologist Român – Filiala 
Județeană Bistrița-Năsăud pentru spațiul situat în str.Gh.Sincai nr.16, cu destinația 
de sediu partid, adoptată cu 18 voturi ”pentru” și un consilier care nu a votat din 19 
consilieri prezenți, în forma prezentată de inițiator. Nu s-au înregistrat propuneri de 
modificare a proiectului. Proiectul hotărârii a fost înscris în completare pe ordinea de zi. 

 

Dezbaterea proiectului înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi, privind închirierea 
prin licitaţie publică a unor mese și spatii pentru comercializarea de produse în 
Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal, a fost amânată la propunerea 
comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița, cu 
recomandarea de a se elabora și supune dezbaterii Consiliului local al municipiului 
Bistrița, în luna martie 2020, un proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor 
de închiriere pentru mesele din piețele municipiului,  
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Exprimarea votului nominal cu privire la hotărârile adoptate în şedinţa extraordinară 

 din data de 19.02.2020 
  

Prezenţa la şedinţă: 19 consilieri. 

Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.27 
 

Hotărâre nr.28 
 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

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 A A A A A A 

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 A A A A A A 

18 RUS CONSTANTIN X      

19 SABĂU GHEORGHE X   * * * 

20 SĂRMĂȘAN MIHAI LUCIAN X      

21 TABĂRĂ CAMELIA X      

 TOTAL VOTURI 19      

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