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Nr. 52985/ 31.07.2020 

 
 

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

30.07.2020 
 
 

Sedința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr. 236/24.07.2020, având în 
vedere urgența invocată de serviciile de specialitate. 

La ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 
30.07.2020 au fost prezenți toți cei 21 membri ai consiliului local în funcție, conectați online, 
ședința fiind organizată prin mijloace electronice de comunicare, conform procedurii 
adoptate de Consiliul local al municipiului Bistrița prin Hotărârea nr.33/27.03.2020.  

Pe ordinea de zi inițială a ședinței a fost înscris un proiect de hotărâre.  
Ordinea de zi a fost completată cu încă un proiect de hotărâre, la propunerea 

inițiatorului, primarul municipiului Bistrița, ca urmare a solicitării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița 
Năsăud, prin adresa nr.52371/29.07.2020, pentru punerea la dispoziția Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud a 
imobilelor necesare demarării investițiilor aferente acestuia și pentru demararea 
procedurilor de achiziție a contractului de execuție; 

 
Înainte de dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței Consiliul local al 

municipiului Bistrița a aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2020. 
 

 Ordinea de zi a ședinței, completată, a fost aprobată cu 17 voturi ”pentru”.  
  

 Au fost adoptate 2 hotărâri, după cum urmează:  

 
1. Hotărârea nr.108/30.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local, 

bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local 
şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe trimestrul II anul 2020, adoptată 
cu 12 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 6 abțineri, în forma prezentată de inițiator;  
 

2. Hotărârea nr.109/30.07.2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud” a 

imobilelor-teren aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Bistrița pentru 

construcția/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiții aferente acestuia, adoptată 
cu 15 voturi ”pentru” și două abțineri, în forma prezentată de inițiator. Doi consilieri nu au 
votat, pentru evitarea conflictului de interese. 
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       REZULTATUL VOTULUI, ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 30.07.2020 
 
 
     Prezenţa la şedinţă, on line: 21 consilieri. 
 

Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.108 
 

Hotărâre nr.109 
 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

Pen-
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

1 ANTAL ATTILA X   X   

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   X   X 

8 KOZUK ANDREI IOAN X   * * * 

9 MARTON VIRGIL LEONUȚ   X X   

10 MARZA TEODOR IOAN   X X   

11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X   X   

12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X      

13 MOLDOVAN VASILE X   * * * 

14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X   X   

15 MUTHI ADRIAN GELU    X   

16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X   X   

17 PETELEU IOAN   X X   

18 RUS CONSTANTIN X   X   

19 SABĂU GHEORGHE       

20 SĂRMĂȘAN MIHAI LUCIAN  X    X 

21 TABĂRĂ CAMELIA X   X   

A TOTAL VOTURI 12 1 6 15  2 

X – exprimarea votului; A – absent;   * un consilier nu a votat  
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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 30.07.2020, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, din municipiul Bistriţa, 

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

www.primariabistrita.ro.  
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Serviciu relații publice, comunicare 
Nume, prenume și semnătura 

________________________________ 
 

Data_____________ 
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