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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 
     MUNICIPIUL BISTRIŢA 
            P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,  

în data de 25 martie 2021, ora 16,00 
 

Primarul municipiului Bistriţa, 
având în vedere: 
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.394/2020 privind declararea stării de 

alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr.293/2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

în temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) lit ”a”, alin.(5), art.155 
alin.(1) lit.”b”, art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
D I S P U N E : 

 
ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în 

data de 25 martie 2021, ora 16,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de 
comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi 
cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei 
municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online. 

ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-
ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – 
Materiale ședință. 

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să 
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri pe e-mail, anterior 
şedinţei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local. 

               (3) Persoanele interesate sunt invitate să depună propuneri sau 
recomandări pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 24 martie 2021, ora 12,00. În mod excepţional, 
maxim 5 persoane pot participa la şedinţa online a consiliului local prin intermediul 
echipamentelor puse la dispoziţie în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, în 
baza unor solicitări scrise şi depuse cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii şedinţei 
ordinare a consiliului local. 

ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass media locală și pe 
site-ul instituției, www.primariabistrita.ro. 

 
PRIMAR, 

IOAN TURC 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

FLOARE GAFTONE 
 
Bistriţa, la 18 MARTIE 2021 
Nr. 79 
GF/SA.ex.4. 
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ANEXĂ 
la Dispoziția nr.79/18 MARTIE 2021 

a Primarului municipiului Bistrița 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2021 

 
 

1. Depunerea jurământului de credinţă de către domnul consilier Burduhos Ionel  
2. Întrebări şi interpelări adresate executivului de către consilierii locali 
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Bistriţa din data de 28.01.2021 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al municipiului Bistriţa 
- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea datei de începere a păşunatului 
animalelor şi durata sezonului de păşunat pe pajiştile permanente 
proprietatea municipiului Bistriţa pe anul 2021 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Bistriţa şi a 
Regulamentului de funcţionare 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
ansamblu de locuinţe colective în regim de înălţime D+P+4E+2Er şi amenajări 
exterioare” în municipiul Bistriţa, str.Grănicerilor nr.19A 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local al municipiului 
Bistriţa pentru anul 2021 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor prestații sociale sub formă de 
tichete sociale pentru bunuri alimentare și medicamente, persoanelor aflate în 
situaţii deosebite, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de 
excluziune socială, conform Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiilor 
comerciale si a celor de prestări servicii situate în municipiul Bistrița, 
proprietatea privată a Statului Român, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.550/2002 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 
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11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Bistriţa a unui imobil-teren situat în municipiul Bistrița, strada 
Grănicerilor, având destinație uz și interes public 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având 
destinația de stradă 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Bistriţa nr.157/29.09.2016 a Consiliului local al municipiului 
Bistrița privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a 
imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistrița, str.Mesteacănului, 
în vederea reabilitării și amenajării unui Centru de servicii sociale integrate 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Bistrița nr.32/23.03.2017 privind aprobarea concesionării prin 
licitație publică deschisă a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul 
Bistrița, str.Aleea Ineu, în vederea reabilitării și amenajării unui punct liturgic 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
comodat nr.5/92/T/18.03.2011 încheiat în favoarea Organizației Naționale 
„Cercetașii României” – Centrul local Bistrița, având ca obiect spaţiul situat în 
imobilul din municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr.24-26 – Casa 
Speranţei, în suprafaţă de 54,40 mp, cu destinația de sediu 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
comodat încheiat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud pentru 
terenul proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în str.Gării, pe care 
este amplasat un panou de afişare a indicatorilor de mediu 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
comodat încheiat în favoarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest – 
Biroul Judeţean al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, având ca 
obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în incinta 
imobilului din municipiul Bistriţa, str.Nicolae Titulescu nr.3, cu destinaţia de 
birouri 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa, 
pentru imobilul, construcție și teren aferent, situat în municipiul Bistriţa, 
str.Ecaterina Teodoroiu nr.2-4, având destinaţia de grădiniţă 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii de verificare a 
modului de folosire a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe de către chiriași 
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- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat pentru 
Dezvoltare Locală cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în vederea 
participării la proiectul “Consolidarea dialogului între autoritățile publice locale și 
ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest” 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii 
de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița 

- iniţiator: Comisia de urbanism 
- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

22. Informare privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II 
al anului 2020 

23. Diverse 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
FLOARE GAFTONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GF/SA.ex.4. 


