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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
SECRETARUL GNERAL 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 06.07.2020 în şedinţa extraordinară  

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 

 Şedinţa extraordinară de îndată a consiliului local se desfăşoară prin mijloace 
electronice, la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul 
Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Muthi Adrian 
Gelu – Viceprimarul municipiului Bistriţa, doamna Gaftone Floare – Secretarul 
general al municipiului Bistriţa, Scurtu Nicolae – director executiv Direcţia 
Economică, Cismaș Adrian, director ex. adj, Direcția economică, Marina Vasile – 
director executiv Direcția patrimoniu; Siman Dan – consilier Direcția comunicare; 
Cionca Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, 
Contencios; Contencios; Suciu Anca – consilier Compartimentul Pregătire 
Documente, Contencios;. 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin 
Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr. 194/02.07.2020,  care a fost publicată pe 
pagina web a instituţiei. 

 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți online 21 consilieri din 21 de 

consilieri locali în funcție.  
 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia, declară deschise 

lucrările şedinţei extraordinare. 
 
Se intonează Imnul de stat al României. 

 
În debutul ședinței președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia 

supune la vot procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 02.04.2020, care este 
aprobat cu 17 voturi ”pentru”. 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 17 

Nu au votat 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru - 

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  
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Hangan Sorin - 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin - 

Sabău Gheorghe -  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Cu 17 voturi ”pentru” procesul verbal a fost aprobat.  
 
 Preşedintele de şedinţă supune atenţiei ordinea de zi care cuprinde un singur 
punct, respectiv: 

Proiect de hotărâre 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 

- iniţiator:Viceprimarul municipiului Bistriţa Niculae Cristian Marius 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

 
Se supune la vot ordinea zi care se aprobă cu 17 voturi „pentru”, un vot 

”împotrivă” și o abținere. 
Rezultat Vot 

Da 21 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abț  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan împ 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  
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Se trece la dezbaterea proiectului unic înscris pe ordinea de zi,  
Proiect de hotărâre 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 

Proiectul de hotărâre cuprinde 8 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. A fost avizat favorabil de comisiile reunite de specialitate ale 
consiliului local. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole și 3 anexe și se adoptă cu votul 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Avizul – favorabil 
al comisiilor reunite; Discuții, comentarii? Domnul Cristian Niculae! 

Domnul Niculae Cristian Marius: Bună ziua, stimați consilieri!  Vreau să spun 
că, caracterul extraordinar al ședinței este motivat de urgența și importanța 
adoptării acestui proiect în Consiliul local, pentru bistrițeni și pentru antreprenorii 
bistrițeni. În această perioadă dificilă, de criză medicală și economică, în care sunt 
grav afectate veniturile contribuabililor noștri, atât persoane fizice cât și persoane 
juridice, este mare nevoie de predictibilitate. Bistrițenii trebuie să știe în cel mai 
scurt timp cum să-și gândească bugetele, cheltuielile familiale, planurile financiare 
pe termen scurt. Ori în acest sens ei trebuie să ia la cunoștință despre facilitățile 
fiscale pe care le acordăm, să-și facă socotelile ținând cont și de aceste facilități. La 
fel stă treaba și în cadrul firmelor, companiilor private, afectate de criza COVID. În 
elaborarea planurilor de afaceri, pe termen scurt și mediu, ei trebuie să țină seama 
de aceste..., de acest sprijin. Am gândit acest proiect de hotărâre de consiliu local 
pentru a veni în sprijinul bistrițenilor și a antreprenorilor bistrițeni afectați de criza 
Covid 19. Eu consider că trebuie să fim solidari, să înțelegem situația dificilă prin 
care trec contribuabilii noștri, iar anularea dobânzilor penalizatoare va fi de mare 
ajutor bistrițenilor și îi va îndemna în primul rând să se conformeze la plată. Vreau 
să vă spun, în primul rând,  în acest moment avem 23350 persoane fizice care au 
debite restante la bugetul municipiului Bistrița și 2217 persoane juridice. Debitele 
restante la 31.03.2020, restante de către persoanele fizice, sunt în cuantum de 
8.700.000 lei iar majorările de întârziere sunt de 2.200.000 lei. Debitele restante de 
către persoanele juridice în bugetul municipiului Bistrița sunt de 5,3 milioane de lei 
iar majorările aferente ar fi de 1,5 milioane de lei. Practic ne propunem ca prin 
această măsură să venim în sprijinul bistrițenilor și să-i încurajăm prin ștergerea 
dobânzilor penalizatoare, să-și șteargă debitele, să recuperăm o sumă cât mai 
mare din totalul sumei de 14 milioane de lei, care este datorată atât de persoanele 
fizice cât și de persoanele juridice, renunțând astfel la dobânzi și penalități de 3,7 
milioane de lei. Dacă încasăm, să zic, 10 milioane din cei 14 milioane restanți eu 
cred că va fi foarte bine și pentru bugetul municipiului. Mulțumesc.  

Doamna consilier Tabără Camelia: Mulțumesc mult de tot. Da, domnul 
Peteleu! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, doamna președinte! În primul 
rând analizând documentele care ne-au fost puse la dispoziție, după ce ședința 
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comisiilor reunite a început, mai exact ne-au fost puse documentele la dispoziție la 
ora 12 fără 5 minute, nu văd caracterul de urgență al acestui proiect de hotărâre. Și 
o să vă spun și de ce. Nu concep, nu concep ca niște oameni care dorm în papucii 
statului, pe salarii de mii de euro, să vină cu proiecte, vezi doamne de urgență, 
atâta timp cât legea sau Ordonanța care se invocă în acest proiect de hotărâre a 
fost dată în data de 14 mai 2020. Deci vorbim de ordonanța nr.69/2020. Domnul 
Niculae vine și spune, domnule, nu am pus mai repede proiectul de hotărâre că am 
așteptat să probulge președintele României, atenție, de data aceasta, deci nu 
Guvernul României, pe care l-a invocat ca principal vinovat la proiectul anterior de 
hotărâre, cu care a venit, dacă nu mă înșel, în 10 iunie, tot într-o ședință 
extraordinară. Acuma invocă o întârziere datorată președintelui României, care vezi 
Doamne nu a promulgat încă legea. Vine tot domnul Niculae și spune, am depus 
acest – sau am convocat această ședință extraordinară, chiar dacă legea nu este 
promulgată de președinte, și o să venim după două sau 3 zile, după ce iese legea 
de la promulgare, să modificăm acest proiect de hotărâre. Bun, și atunci, domnule 
Niculae, unde este urgența. Acest proiect de hotărâre se poate aplica din secunda 
2, după care a fost votat, adoptat în Consiliu, dacă dumneavoastră mai așteptați 
promulgarea unei legi? Deci sunt multe nonsensuri. Și nu știu ce blestem a căzut 
pe acest oraș, ca la conducerea lui să ajungă asemenea oameni. Pe domnul primar 
Crețu, ce să mai zic, cunoaștem cu toții aroganța dânsului, dar domnul Niculae, un 
populism exacerbat pe care nu l-am mai întâlnit nici la un coleg consilier și nici la 
un primar al acestui municipiu. Analizați și dumneavoastră și vedeți dacă nu am 
dreptate. Este trist că se întâmplă lucrurile la acest mod, este trist că veniți cu 
proiecte de hotărâre de zeci de pagini și ni le puneți în față, fără să avem timpul 
necesar pentru a le analiza în detaliu. Credeți-mă, pot să citesc treizeci și ceva de 
pagini într-o jumătate de oră, dar, în diagonală, adică atunci când citești ceva 
trebuie să și înțelegi. Este mai greu să faci lucrul ăsta într-o juma de oră, pentru că 
un asemenea proiect de hotărâre, de zeci de pagini, și mai ales să vezi impactul 
acestui proiect de hotărâre asupra bugetului local și asupra orașului. Domnul 
Niculae vine și ne spune aici, domnule, vom șterge datorii și majorări de întârziere 
la peste 2200 de persoane juridice și la peste 23.350 de persoane fizice. Păi, 
domnule Niculae, este în primul rând o discriminare, adică sunt cetățeni onești, 
care își plătesc la zi datoriile și sunt alții care... dumneavoastră spuneți aici de 
predictibilitate. Dar pentru Consiliul local, pentru bugetul local, nu ar trebui să fie 
aceeași predictibilitate? Deci numai pentru cealaltă parte? Deci, în primul rând 
faceți o discriminare între bunii platnici și răii platnici. Pentru că, spuneți lucrurilor 
pe nume, deci, scutirea de la aceste majorări, sau scutirea de la plata acestor 
majorări nu este numai pentru cei care au fost afectați de această criză sanitară, 
este pentru toate debitele restante până la data de 31 martie 2020. Ceea ce nu mi 
se pare fair. Adică este o creditare mascată, este o creditare mascată această 
ștergere de datorii. Deci, ce să mai spun? Voi încheia spunând un singur lucru. 
Domnule primar, domnule viceprimar Niculae, dormiți în papucii statului. Și 
dumneavoastră singur, singur ați demonstrat lucrul ăsta, venind acum o lună de zile 
cu un proiect care avea o cu totul altă bază legală sau o cu totul altă fundamentare, 
având în vedere că această ordonanța a fost dată în luna mai. Puteați veni la 
sfârșitul lui mai, puteați veni la începutul lui iunie, direct cu acest proiect de 
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hotărâre, puteați veni în ședința ordinară de acum câteva zile, puteați să veniți cu 
acest proiect de hotărâre. Ideea este că vreți tot timpul să vă afișați ca un, ca să zic 
așa, Mafalda care rezolvă o serie de probleme cu care se confruntă cetățenii în 
acest municipiu, ceea ce este cu totul fals. Este vorba numai de imaginea 
dumneavoastră, personală. Și dați-mi voie să vă spun, că este o diferență majoră 
între dumneavoastră și domnul primar Crețu. Și dați-mi voie să vă spun că este o 
diferență majoră între dumneavoastră și domnul Primar Crețu. La domnul primar 
Crețu am văzut multe lucruri, dar, credeți-mă, niciodată nu am văzut acest 
populism. Mulțumesc! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Doamna 
Președinte, îmi permiteți? 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, da, domnul 
viceprimar!  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Mulțumesc! 
Domnule Peteleu, caracterul de urgență l-am justificat în intervenția anterioară și m-
am referit în primul rând la predictibilitate. Vreau să vă spun că Guvernul României 
nu a venit nici în acest moment cu cadrul legal necesar pentru reducerea tarifului 
de ocupare a domeniului public, a taxei de ocupare a domeniului public pe perioada 
stării de alertă sau pe restul anului. Ei se referă doar la perioada stării de urgență și 
în acest sens, prin acest proiect de hotărâre, noi facem, suspendăm această taxă 
de ocupare a domeniului public, avem articol în proiect în acest sens. Dacă vă 
referiți la discriminare, cei ce au datorii restante nu întotdeauna sunt său platnici. 
Multe firme, multe companii, multe persoane fizice pot ajunge, mai ales în această 
situație de criză, în imposibilitatea de a plăti aceste datorii restante. Tocmai în acest 
sens am vrut să venim cu acest pachet de măsuri care să ajute atât companiile 
private să treacă mai ușor de această criză, cât și persoanele fizice. Repet, încă 
guvernul nu a venit cu cadrul legal pentru a reduce taxa de ocupare a domeniului 
public, după starea de urgență și în tot timpul anului 2020. V-am spus și în ședința 
pe comisii, există un proiect de lege, nr 351, aflat în promulgare la Președintele 
României, care ne va permite să mergem cu reducerea impozitului anual pe 
clădirile nerezidențiale, în cotă de 50%, până la sfârșitul anului, după promulgarea 
acestei legi, pentru toți cei afectați de Covid. La fel ne va permite să scutim până la 
sfârșitul anului de la plata taxei lunare datorate de concesionari, locatari, titularii 
dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau 
privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale. După promulgarea acestei 
legi voi veni cu un proiect de hotărâre de completare, de modificarea a acestui 
proiect, care va permite să facem această reducere și până la sfârșitul anului 2020, 
până la 31 decembrie. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia: Da, domnul consilier Peteleu! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc! Domnule viceprimar, păi 

tocmai dumneavoastră spuneți că pentru persoanele fizice și juridice afectate în 
această perioadă de criză. Eu vorbeam pentru celelalte persoane fizice și juridice, 
care nu au fost afectate de această perioadă de criză. În fine, va fi foarte greu să 
vedeți care au fost afectați și care nu. Dar nu mai invocați, vă rog eu, urgența. 
Pentru că, de exemplu, același proiect de hotărâre, având aceeași fundamentare, a 
fost adoptat de Consiliul local Oradea în data de 10 iunie. Deci atunci, într-adevăr, 
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puteați să invocați o urgență. Domnule, a fost dată o lege în 15 mai, ne grăbim să 
aplicăm prevederile ei la nivel de municipiu Bistrița. Acuma nu mai invocați această 
urgență, pentru că termenul este de 14 august, până la care se pot face toate. 
Deci, asta vă spun, nu mai invocați ceea ce nu cunoașteți, nu stăpâniți. Acest 
proiect de hotărâre n-are caracter de urgență, asta am vrut să iasă în evidență. 
Dacă voiați să aplicați aceste măsuri, le puteați aplica din 15 mai încoace. Mai 
vreau să vă întreb o chestiune, un lucru important după părerea mea. Am citit în 
fundamentare că este vorba și de o modificare a programelor informatice, 
aplicațiilor la Direcția de Impozite și Taxe. Aș vrea să știu din ce buget se vor realiza 
acele modificări, pentru că, dacă tot invocați urgența, ar trebui ca în câteva zile 
problema asta să fie rezolvată, ca să puteți aplica măsurile prevăzute prin această 
hotărâre de consiliu local. Și, dacă aveți, o cuantificare a acestor cheltuieli. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Vedeți, domnule 
Peteleu? Și aceste lucruri, și updatarea sistemului de la Impozite și taxe este un 
motiv de a promova acest proiect cât mai repede și de a vedea caracterul de 
urgență al lui, și din acest motiv. Pentru a putea pune sistemul la punct este 
necesară, am înțeles eu, o perioadă de o săptămână, 10 zile, ca după aceea să 
putem să facem, să aplicăm acest proiect. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Și din acest motiv puteați... 
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: este un motiv de 

urgență, și acest motiv este un motiv de urgență, da, domnule Peteleu. Dar 
dumneavoastră vă prefaceți că nu înțelegeți.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Și din acest motiv puteați să veniți cu acest 
proiect de hotărâre de la începutul lunii iunie, la începutul lunii iunie și din acest 
motiv, dacă tot îl invocați ca și urgență, deși nu este o urgență, dar, mă rog! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Dumneavoastră 
oricum nu o să înțelegeți niciodată caracterul de urgență și nu o să vreți să 
înțelegeți, nicicum, caracterul de urgență. Dar noi suntem aici puși să facem lucruri 
pentru bistrițeni. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Păi asta vă spuneam, că nu este nici o 
urgență, din moment ce dumneavoastră de două luni de zile dormiți în papucii 
statului pe salarii de mii de euro.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Vă rog, când 
vorbesc doi consilieri oricum nu se înțelege nimica.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Nu este nici o urgență, pentru că din 15 mai 
ați dormit în papucii statului... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Nu am dormit, 
domnule Peteleu, pe mii de euro salariu pe care l-ați încasat... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: V-am explicat 
cum stau lucrurile, dar dumneavoastră, oricât v-aș explica, vă faceți că nu 
înțelegeți.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, mulțumesc! 
Domnul Sorin Hangan! 

Domnul consilier Hangan Sorin: Da, mulțumesc, doamna președinte. Nu 
vreau, că deja s-au încins spiritele și nu vreau să intru în polemică. Când vorbim de 
predictibilitate, întotdeauna este necesar să se întâmple lucrurile cât mai curând. 
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Dar două luni nu am făcut nimic și ne-am trezit acum că e urgent. Eu voiam să o 
întreb pe doamna secretar dacă avem aviz de legalitate la acest proiect de 
hotărâre. Nu vreau discuții cu colegii că le cunosc capacitățile și opiniile.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, mulțumesc! 
Doamna Gaftone! 

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: Stimați consilieri, 
convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local a fost făcută prin dispoziția 
primarului nr.194 din 2 iulie 2020, cu respectarea articolului 134, alineatul 3, litera 
”b”, respectiv cu cel puțin 3 zile înainte de ședința extraordinară. Precizez faptul că, 
atât domnul primar, în calitate de conducător al instituției, ca primar al municipiului, 
împreună cu domnul viceprimar, cel care a solicitat convocarea Consiliului local, au 
convenit și au justificat urgența convocării dumneavoastră, urgență care se 
regăsește atât în preambulul dispoziției Primarului, de convocare, cât și în 
preambulul proiectului de hotărâre inițiat de către domnul consilier, viceprimar 
Niculae. Însă, stimați consilieri, nu s-au respectat, nu se respectă prevederile 
art.134, alin.5, lit ”c”, în sensul că la data convocării ședinței de consiliu local 
trebuie să fie aduse la cunoștință și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi. 
De asta precizez că ședința dumneavoastră de astăzi are mai mult caracterul unei 
ședințe de îndată, pentru că materialele, în ultima variantă a proiectului de 
hotărâre, au parvenit, atât secretarului cât și dumneavoastră, în timpul, la debutul 
ședinței comisiilor reunite, practic. Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre, fac 
precizarea faptului că documentația cuprinde 43 de pagini, nu am avut timp să 
lecturez tot actul, proiectul de act normativ, iar în conformitate cu prevederile 
articolului 140, alin.3 din Codul administrativ, îmi rezerv dreptul să vă fac o 
prezentare, dacă voi considera că este necesară și dacă voi identifica probleme de 
legalitate a acestui proiect de act normativ. Mi-a atras atenția, stimați consilieri, 
faptul că în Ordonanța de urgență, care este în Monitorul Oficial încă din luna mai, 
din 14 mai 2020, deci era timp suficient pentru o analiză amplă, atât din partea 
executivului cât și din partea deliberativului, legiuitorul spune ”Consiliile locale pot 
acorda”. Desigur, în virtutea principiului autonomiei, descentralizării și a 
subsidiarității, competența aparține autorităților locale. Însă dumneavoastră față de 
ordonanță ați fi venit, ați fi putut veni cu niște precizări mai clare, fără echivoc, 
pentru că nu mi se pare corect, moral, legal, să fie redus și impozitul pentru clădirile 
nerezidențiale care au făcut obiectul unor contracte de comodat către terți. Deci 
sunt proprietari care au înțeles să-și pună la dispoziție proprietatea gratuit, iar în 
aceste condiții să vină proprietarul să solicite niște înlesniri de la bugetul local 
pentru impozitul pentru clădirea respectivă. Deci, în condițiile în care nu a avut 
nevoie de venituri și nu a perceput nici o chirie, vine la bugetul local să fie și scutit. 
Eu cred că noi ar trebui să intreprindem verificări în acest sens, în sensul că se 
practică, am văzut în Comisia de avizare, ca și document pus la dispoziție este un 
contract de comodat. De cele mai multe ori este un contract nenumit și probabil că 
instituțiile statului ar trebui să facă această verificare. Și ar fi greșit din punct de 
vedere legal să dăm aceste facilități. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, domnul 
viceprimar! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: doamna secretar, 
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vreau să vă fac precizarea că această criză nu a lovit și nu a afectat doar pe cei 
care au avut activitatea suspendată sau închisă pe perioada stării de urgență. Toți 
românii sunt afectați de această criză, mai puțin cei care fac, probabil, afaceri în 
domeniul medical. În rest toți suntem afectați de această criză, și în acest sens, 
pentru a fi solidar cu acești oameni, am propus acest pachet de măsuri fiscale. 
Vreau să mai fac precizarea că updatarea programului se face în baza contractului 
de mentenanță a programului de la impozite și taxe. Deci banii vor fi prevăzuți în 
baza acestui program de mentenanță, deci există bani pentru această updatare.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, mulțumesc! 
Nu am înregistrat propuneri de modificare, nu mai văd alte solicitări de... 

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: Domnul Rus Constantin 
solicită. 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, domnul Rus 
Constantin. Domnul Hangan, am văzut!  

Domnul consilier Rus Constantin: Mulțumesc, doamna președinte. Cred că 
astăzi am avut o demonstrație de cum pot fi enervați niște oameni atunci când sunt 
puși în fața unei situații extrem de utile pentru comunitatea din care fac parte. De 
aceea doresc să mă declar foarte nemulțumit de debutul acestei ședințe, de 
debutul acestei ședințe de comisii și după aceea de Consiliu local. Am rugămintea, 
pentru toți cei care depun proiecte de acum înainte, în primul rând, dacă pun lunea 
ședința, să aibă grijă ca materialele să fie avizate, prelucrate, văzute, în perioada 
anterioară zilelor de weekend, probabil.  La ședințele de îndată sau extraordinare, 
cum era ședința de astăzi, este marte păcat ca atunci când este un proiect atât de 
generos pentru membrii comunității, care, pe bună dreptate, în situații de criză 
trebuie să se ia soluții de criză. Și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule 
viceprimar, de oportunitatea unei astfel de hotărâri. Dar ceea ce s-a întâmplat la 
debutul acestei ședințe m-a scos de pe toate orbitele normalității mele de consilier. 
Regret profund, voi vota acest proiect de hotărâre, pentru că este vorba de o 
mulțime de oameni care au suferit cu adevărat și care, conform legii, și aici mă 
despart de ceea ce spune doamna secretar, care, conform legii, au dreptul să 
primească niște compensații sau să li se acorde niște drepturi. Însă am rugămintea 
ca de astăzi înainte ședințele de consiliu să fie foarte bine pregătite, astfel încât 
măcar să nu inducem o stare de nervozitate și de criză în rândul consilierilor, la 
debutul dezbaterilor, la debutul întâlnirii. De aceea am simțit neapărat nevoia să 
ridic această problemă, să spun acest lucru, și eu sper ca până la finalul acestui 
mandat să nu mai trăiesc astfel de momente. 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, mulțumesc! 
Domnul viceprimar! 

Domnul consilier Hangan Sorin: Păi m-am înscris la cuvânt înaintea domniei 
sale. De ce aveți impresia, doamna președinte, că viceprimarul sau primarul tot 
timpul trebuie să vorbească înaintea consilierilor? Dacă ne respectăm. Ca să creați 
o stare de nervozitate. Tocmai vă spunea domnul profesor, cu dragoste, cum ar 
trebui să vă comportați. Nu numai viceprimarul, și dumneavoastră. Dar mergeți 
înainte, pe drumul pe care l-ați ales cândva. Oricum el vorbește cu microfonul 
închis, nici nu-și dă seama. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Spuneți-i domnului Niculae să-și pornească 
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microfonul. Vorbește singur ca televizorul.  
Domnul consilier Hangan Sorin: da, deci eu salut poziția domnului profesor, 

sunt absolut de acord, criza a fost creată știți de cine, de viceprimar, de nimeni 
altcineva, să nu aruncăm vina pe altcineva. Doamna secretar, eu consider mai mult 
decât oportun acest proiect de hotărâre, de acordare de facilități pentru societăți 
comerciale, cetățeni afectați de situația neplăcută prin care trecem. Eu nu am vrut 
să îmi spuneți caracterul ședinței, oricum caracterul ședinței a fost în primul rând 
unul jignitor la adresa consilierilor municipiului Bistrița. Eu v-am întrebat, proiectul în 
sine, dacă are aviz de legalitate. Pentru că eu consider oportun să votez facilități 
pentru societăți și cetățeni, dar nu aș vrea să fac, să votez ceva ilegal. Asta v-am 
întrebat, proiectul în sine.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Stimați consilieri, fac precizarea 
că materialele de ședință mi-au parvenit în timpul ședinței, după 20 de minute de la 
începerea ședinței comisiilor reunite, după 20 de minute de la începerea ședinței 
comisiilor reunite, deci respectiv la ora 11 și 50 de minute, în condițiile în care la ora 
11 și 30 trebuia să înceapă ședința comisiilor reunite iar toate materialele trebuiau 
să fie deja pe masa dumneavoastră sau pe mail-ul dumneavoastră, cu 3 zile în 
urmă. Deci v-am spus că este timp insuficient, proiectul nu are aviz de legalitate, 
însă legea îmi permite, articolul 140 din Codul administrativ, să fac eventuale 
precizări cu privire la nelegalitatea acestui proiect. V-am spus că ordonanța vă 
permite ca dumneavoastră să adoptați o hotărâre până pe data de 14 august, la fel 
de bine ați putut-o adopta, atunci când ați avut-o pe ordinea de zi, în 10 iunie, 
chestiune care nu ați făcut-o, s-a retras de pe ordinea de zi, iar varianta de astăzi 
putea fi foarte bine să fie pe ordinea de zi din data de 10 iunie, pentru că același 
act normativ reglementează aceste facilități. Fac precizarea că facilitățile nu-i 
privesc și pe cetățeni pentru construcțiile rezidențiale. Doar pentru cele 
nerezidențiale. De asta - domnul viceprimar spunea că criza medicală a afectat 
cetățenii municipiului Bistrița, însă nu beneficiază de facilități decât cei care au 
construcțiile, clădirile închiriate, date în concesiune sau în comodat. Mulțumesc! 

Domnul consilier Hangan Sorin: Eu înțeleg poziția dumneavoastră, dar eu 
trebuie să decid acum, doamna secretar. De ce nu-mi permite și mie legea să 
formulez obiecțiuni sau să-mi retrag votul peste 3 zile? Pentru că altfel o să iasă 
iarăși viceprimarul Niculae în presă și o să zică iară, Hangan sau liberalii nu au 
votat. Deși eu vreau să votez aceste facilități, dar vreau să o fac în mod legal, nu 
altfel. Că eu nu vreau să vină Curtea de conturi, că eu nu am banii și nu-mi intră de 
la Primărie 120 de milioane lună de lună ca să am de dat banii înapoi. Eu muncesc 
din greu pentru atâția bani și eu trebuie să decid acum, doamna secretar, de aia 
aștept un sprijin de la dumneavoastră. Altfel consider oportun, votez, dar vreau să 
votez și legal. Atunci permiteți-mi și mie să fac obiecții de legalitate peste trei zile, 
nu numai dumneavoastră. Sau să-mi retrag votul peste 3 zile. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Dacă îmi 
permiteți, doamna președinte, am vrut să intervin și mai înainte și văd că nu mi-ați 
dat cuvântul sau mi-a fost microfonul oprit. Și vreau să îi răspund domnului consilier 
Rus, nu știu dacă s-a auzit atunci. Nu s-a auzit. Am vrut să-i spun domnului 
consilier Rus Constantin că nu îi interesează atât de mult pe bistrițeni dacă ne 
enervăm foarte tare sau nu ne enervăm în ședințele de consiliu local. Pe ei îi 
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interesează doar lucrurile bune pe care le facem. De asemenea, vreau să mai spun 
un lucru. Am pregătit un proiect, inițial săptămâna trecută, care l-am modificat 
astăzi. De ce? S-a întâmplat ca și sâmbăta președintele României să promulge 
legi. Am sperat în promulgarea proiectului de lege nr.351, pentru a putea merge cu 
reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale până la sfârșitul anului și pentru a 
putea merge cu scutirea de la plata taxei lunare datorate de către concesionari, 
locatari, titulari ai dreptului de administrare, tot până la sfârșitul anului. Acesta a fost 
motivul pentru care în dimineața asta am modificat proiectul și s-au generat aceste 
întârzieri. Repet, faptul că noi ne ofuscăm și ne enervăm și ne supărăm de fiecare 
dată când modificăm în termen foarte scurt unele proiecte, este un alt lucru, dar să 
știți că pe bistrițeni nu asta îi interesează. Îi interesează doar ce facem pentru ei. 
Mulțumesc!  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Dacă îmi permiteți?  
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Doamna secretar 

să ne spună dacă din punctul ei de vedere este legal, proiectul, că asta a întrebat 
domnul Hangan. Și ea tot evită să răspundă, invocând tot felul de argumente. 
Mulțumesc!  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Îmi permiteți, doamna președinte? Pot să 
intervin? 

Doamna Gaftone Floare, Secretar General: Domnul consilier Peteleu... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc! Și eu sunt de acord cu 

domnul consilier Rus Constantin, mai ales că dânsul are o experiență în acest 
consiliu, dar cred că a observat și dânsul că de o bună perioadă încoace nu mai 
vorbim de respectarea Regulamentului Consiliului local, și când vorbesc de 
regulamentul Consiliului local mă refer aici și la termenele de predare a materialelor 
de ședință către consilieri. Aceste reguli sunt încălcate cu repetitivitate, de către 
domnul viceprimar Niculae. Tot din experiența dumneavoastră, stimați colegi 
consilieri, nu cred că ați văzut așa ceva la domnul primar Crețu. Adică dânsul... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Domnule 
consilier, de câte ori ați criticat acest lucru la Primarul Crețu.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Vă rog să nu mă mai întrerupeți. 
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: haideți să 

spunem lucrurilor pe nume. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: V-am lăsat să vorbiți, v-am ascultat, ați vorbit 

și singur, ca televizorul, dar nu asta e problema. Vă rog să nu mă mai întrerupeți. 
Eu aș vrea să-i aduc aminte domnului viceprimar Niculae următorul aspect: 
Guvernul României, Guvernul României a dat această ordonanță în data de 15 mai. 
Din data de 15 mai domnul Niculae putea să pregătească acest proiect de 
hotărâre, ba chiar să îl pună în consultare publică, pentru că are caracter normativ, 
lucru care nu s-a întâmplat. Depășim și acest moment. Dar, domnule, nu mai 
invocați urgența, nu mai dați vina pe guvern, nu mai dați vina pe președinte, pentru 
că, asta vă spuneam, dumneavoastră sunteți acolo, în primărie, aveți un executiv 
superumflat, vă încasați salariile de mii de euro în fiecare lună, și veniți cu chestiuni 
de urgență care de fapt nu sunt urgente. Numai dumneavoastră invocați urgența. 
Puteați să pregătiți proiectul ăsta de hotărâre în detaliu, puteați să-l puneți în 
consultare publică, astfel încât să avem acces, să ne putem pronunța, poate să 
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venim cu modificări. Dumneavoastră veniți și ne impuneți ceva. Asta faceți, stilul 
ăsta vă caracterizează. Mă scuzați! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Domnule Peteleu, 
dacă îmi permiteți să vă răspund, ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Nu mai vorbim de această ... 
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Numai puțin! Cine 

v-a oprit pe dumneavoastră, în calitate de consilier local, sau pe consilierii PNL, să 
inițieze un astfel de proiect? 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule, la școală ați învățat să vorbiți peste 
alții?  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Păi spuneți clar, 
răspundeți la întrebarea asta! Mă tot învinovățiți pe mine că vin târziu cu proiecte. 
Dar dumneavoastră de ce nu ați făcut?  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule, la școală ați învățat să vorbiți peste 
alții? Nu aveți nici șapte ani de acasă, domnule. V-am întrebat eu când ați vorbit? 
Așteptați, vă rog!  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Vă rog să 
răspundeți la întrebarea asta. Dumneavoastră când prindeți microfonul vorbiți câte 
un ceas. Să ne înțelegem. Cine v-a oprit pe dumneavoastră să inițiați un astfel de 
proiect. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Care este problema dumneavoastră, aveți un 
executiv acolo. Care este problema că nu l-am inițiat? Poate o să inițiem unul mai 
bun decât ăsta pe care l-ați dat dumneavoastră. Și vă mai spun o singură chestie, 
care ... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Îmi spuneați că 
dorm în papucii statului. Dar dumneavoastră ce faceți, în calitate de consilier? Vă 
gândiți la bistrițeni? Vă gândiți la antreprenori? De ce nu ați făcut un proiect de 
genul ăsta?  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  Domnule, vă mai spun o singură chestie, ca 
să vedeți, ca să vedeți că sunteți populist. Domnule, Partidul național Liberal, și 
anul trecut și acum doi ani, a propus diminuarea impozitelor pe clădirile 
nerezidențiale, cu 50%, domnule Cristian Niculae, și dumneavoastră nu ați votat 
aceste propuneri pe care le-am făcut noi. Deci tot ce faceți este populism. Tot ce 
faceți este populism. Ăsta vă caracterizează. Nu mai am ce discuta cu 
dumneavoastră.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Domnule viceprimar, dacă îmi permiteți 
o întrebare, doamna președinte?  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Da, vă ascultăm! 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia:  Da, constat că... 

Da, domnul viceprimar!  
Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: doamna președintă, îmi dați voie? 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Cine? Da, da, 

domnul Mârza!  
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Am să-l întreb pe 

domnul Peteleu și pe domnul Hangan și pe toți consilierii din consiliu, cine v-a oprit 
să inițiați, din 15 mai, un proiect de acest gen?  Nu mi se răspunde.  
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Domnul consilier Peteleu Ioan: Dar pe dumneavoastră cine v-a oprit, că aveți 
acolo atâția oameni, care numai asta fac. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Eu l-am inițiat 
săptămâna trecută și, până la urmă, nu conteasză ceea ce spunem noi aici și cât 
ne certăm noi de mult. Contează ceea ce facem pentru cetățeni.  

Domnul consilier Hangan Sorin: Nu ne certăm deloc, dar când am făcut o 
propunere, propunerea mea ”ilegală”, după o lună de zile ... mă mir că nu vă e 
rușine să puneți asemenea întrebări. Când am propus tema cu trecerea la nivel cu 
calea ferată ați spus că e ilegal ceea ce propun, și-s martori toți consilierii, după 
două luni de zile ați venit cu proiectul, în numele dumneavoastră și s-a adoptat și 
după trei ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Chiar credeți că sunteți în măsură să... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Este în ograda 
CFR în acest moment, am făcut toate demersurile, am plătit tot ceea ce trebuia 
plătit, urmează ca CFR Infrastructură să se ocupe de acest lucru. 

Domnul consilier Hangan Sorin: ... bunul simț și ... numai... 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Are cuvântul 

domnul Mârza! Domnilor consilier, oricum nu se înțelege absolut nimic atunci când 
vorbiți unii peste alții. Nimic, nici nu se poate înregistra, în afară de un bruiaj, noi nu 
percepem nimic aici. Domnul Mârza, vă rog să vă pronunțați. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Este o întrebare simplă, la care aștept 
un răspuns la fel de simplu, de la domnul viceprimar. Dânsul a convocat această 
ședință încă de săptămâna trecută. Spunea că a avut un proiect inițial, pe care l-a 
modificat azi. Întrebarea mea este, de ce nu ne-a pus la dispoziție proiectul inițial? 
Ca să avem deja, să îl citim și să discutăm, eventual, în ședința de astăzi, 
modificările pe care le-a făcut. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule consilier, exact același lucru l-am 
întrebat și eu, pe comisii, și nu a știu să răspundă. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: V-a întrebat pe 
dumneavoastră sau pe mine? 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: domnule 
viceprimar, vă rog să răspundeți. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Mulțumesc, 
doamna președinte! V-am explicat foarte clar, și în comisii, și sâmbăta s-au 
promulgat legi de către președinte. dacă președintele promulga proiectul de lege 
nr.251 în acest week-end, atunci veneam cu forma inițială și v-o puneam la 
dispoziție mai repede. Au trebuit făcute modificări, s-a modificat proiectul și asta a 
întârziat pregătirea documentelor, într-un timp atât de scurt. Ideea este, haideți ... 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Dumneavoastră ați avut posibilitatea să 
ne puneți la dispoziție proiectul inițial în momentul în care ați convocat ședința. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: de multe ori s-a 
întâmplat ca înaintea ședinței de Consiliu local să nu avem toate proiectele 
pregătite. Până la urmă, până la urma urmei, de aia suntem trimiși de către 
alegători, să muncim pentru ei, nu să ne certăm pe tot felul de chichițe.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Bine, dar dacă ni-l puneți la dispoziție 
aveam timp să ne formulăm o părere și eventual să facem unele propuneri de 
modificare, noi înșine.  



13 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: În acest sens am 
avut și discuțiile pe comisii.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Nu avem timp să studiem, să facem 
eventualele... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Discuțiile pe 
comisii le-am avut în acest sens. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Lăsați, domnule Niculae, că vorbește un 
consilier. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Care este motivul pentru care nu ne-ați 
pus la dispoziție proiectul inițial, așa cum l-ați formulat... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: V-am explicat,  
m-am așteptat ca în acest weekend Președintele României să promulge legea. Nu 
s-a întâmplat. V-am explicat că voi veni cu un alt proiect, după promulgarea legii, în 
cel mai scurt timp, care să completeze acest proiect, pentru a putea merge până la 
data de 31 decembrie cu aceste facilități. Și mă refer la cele două articole care se 
referă la impozitul anual pe clădirile nerezidențiale și la plata taxei lunare datorate 
de concesionari.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Aș avea și eu o propunere. Eu propun 
să adăugăm un articol care să prevadă și pentru o eventuală viitoare stare de 
urgență, dată de Guvern. E posibil ca în toamnă să apară un alt... (înregistrare 
defectuoasă, neinteligibilă). Acest proiect să prevadă și o eventuală stare de 
urgență, în toamnă. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Nu am înțeles 
propunerea, nu se înțelege propunerea dumneavoastră. 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Nu am înțeles 
propunerea, nu o pot înregistra. Vă rog, încă o dată, articolul. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Propunerea mea este să mai adăugăm 
un articol, care să acopere și o eventuală stare de urgență, din anul 2020, așa cum 
se vorbește și cum se prefigurează că va veni un val doi.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Eu cred că 
propunerea dumneavoastră nu are nici un fel de fundament. În orice moment, dacă 
situația și contextul se schimbă, e menirea consiliului local de a modifica. Deci nu 
putem. Dacă se vor schimba... 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Puteți să o votați sau să nu o votați, 
doamna președintă.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, însă pot să 
îmi spun și eu părerea vis a vis de o propunere absolut inconsistentă.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Doamna Președintă! 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, ... 
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Domnilor consilier 

și domnule Mârza, nu vedeți că Guvernul României, am cerut din 7 mai să vină cu 
cadrul legal pentru reducerea tarifelor de ocupare a domeniului public și în starea 
de alertă, și nu a venit nici până acum. Despre ce vorbim? Asta vreau să subliniez. 
Mai mult decât atât, este de nouă zile la promulgare proiectul de lege nr.351, pe 
masa președintelui, și încă nu este promulgat. Trebuie să facem ca președintele 
României sau ca Guvernul României? Eu zic că în Consiliul local putem să 
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adoptăm măsuri mai urgente, pentru a veni în sprijinul Bistrițenilor și a 
antreprenorilor. Tocmai asta vă explic. Dar, mă rog! 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: dacă îmi permiteți... 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: da, doamna 

secretar. Deci, domnul consilier Mârza, precizez că ședința a fost convocată de 
către primarul municipiului și nu de către viceprimar. Viceprimarul a avut o inițiativă, 
respectiv un proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre, cel care dumneavoastră îl 
dezbateți astăzi, mi-a parvenit, pentru analiză, verificare și avizare, astăzi, 6 iulie 
2020, la ora 11 și 40 minute. Proiectul de hotărâre care era gata la data convocării, 
și care eu l-am citit, doar informații din presă, era total ilegal. Domnul viceprimar nu 
putea să își fundamenteze un proiect de hotărâre pe un PL X, care nu era, nu avea 
un număr și nu era publicat în Monitorul Oficial. Deci, proiectul care acuma îl aveți, 
atât cât am reușit eu să studiez, în pauza dintre cele două ședințe, apreciez că 
întrunește condițiile de legalitate și voi contrasemna hotărârea, dacă va avea 
majoritatea necesară. Procedura care eu am criticat-o a fost că nu s-a respectat 
procedura de depunere a materialelor de ședință, însă regulamentul Consiliului 
local nu îmi permite mie să nu avizez Dispoziția de convocare a dumneavoastră, pe 
aceste considerente. Dacă într-un următor regulament o să spună că secretarului i 
se interzice convocare Consiliului local dacă nu sunt materialele, voi proceda ca 
atare. Cu asta am răspuns și domnului consilier Sorin Hangan, cred că voi 
contrasemna acest proiect de hotărâre. La fel de adevărat este că dacă 
dumneavoastră ați fi avut materialele din timp, probabil că ați fi venit cu propuneri 
de îmbunătățire. Varianta proiectului de vineri presupunea în mod obligatoriu și o 
dezbatere publică largă, pentru că influența pe buget era de peste un milion de 
euro, iar populația municipiului Bistrița trebuie să știe despre această intenție a 
dumneavoastră. În practica Consiliului local a fost, în ultimii 12 ani, ca, consilierii, 
chiar dacă au și calitatea de viceprimar, să nu inițieze proiect de hotărâre cu 
influențe pe buget. Acest atribut a fost, de regulă, la ordonatorul principal de 
credite, însă domnul primar a considerat de cuviință și colegii mei de la Direcția 
Juridică, de la Direcția economică au achiesat la această abordare, respectiv 
domnul viceprimar a fost inițiator de proiect de hotărâre asupra unui proiect cu 
influențe ample asupra bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: domnul 
viceprimar,  

Domnul Niculae Cristian Marius,  viceprimar al municipiului Bistrița: Vreau 
să... nu mi-a plăcut afirmația doamnei secretar, când a afirmat că proiectul era total 
ilegal. Practic proiectul de lege, nepromulgat încă de președinte, se referă doar la 
două din cele șase articole ale proiectului de hotărâre. Și v-am repetat și v-am spus 
de atâtea ori, și se referă doar la reducerea impozitului anual pe clădirile 
nerezidențiale și la scutirea de plata taxei lunare datorate de concesionari. Nu era 
afectat, de acest proiect de lege, doar pe cele două articole. Afirmația 
dumneavoastră că era total ilegal m-a deranjat, doamna secretar.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: în dreptul administrativ, și 
dumneavoastră sunteți jurist și știți asta, nu se poate fundamenta pe un proiect iar 
un act administrativ este legal sau ilegal. Nu poate să fie... este puțin legal sau 
puțin ilegal. Iar ... mai aveam de făcut o precizare, la domnul consilier Mârza 



15 

Teodor, nu putem să dăm noi, să introducem un articol și să intuim faptul că s-ar 
putea ca prin Lege să se revină și să se mai stabilească încă o perioadă, în 
toamnă, o stare de urgență.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, domnul 
consilier Rus Constantin! 

Domnul consilier Rus Constantin: Iată că... 
Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: putem să ne referim doar la situația de 

urgență, oricând ar fi fost ea. Să nu ne referim neapărat la perioada 15 martie – 15 
mai, ci să ne referim la... pe parcursul situației, decretării situației de urgență în anul 
2020 se acordă respectivele scutiri. Deci asta ar acoperi și o eventuală următoare 
stare de urgență. 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: această reglementare 
dumneavoastră o puteți să o puneți într-o consultare amplă, într-o consultare 
publică și nu într-o ședință așa cum am catalogat-o eu, de îndată. Dumneavoastră 
ați înțeles... 

Domnul consilier Rus Constantin: doamna președintă, mi-ați dat cuvântul dar 
văd că nu mă lăsați să vorbesc.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Așa se explică faptul că astăzi la 
ședința Consiliului local sunt prezenți toți cei 21 de consilieri. 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, mulțumesc! 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Deci, numai într-o..., în statutul 

orașului o asemenea prevedere sau într-o hotărâre cu caracter normativ, care 
privește taxele și impozitele locale, pentru anul 2021. Mulțumesc!  

Domnul consilier Rus Constantin: Doamna președintă... 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Așteptați să vă 

dau cuvântul. 
Domnul consilier Rus Constantin: Iată că au trecut câteva ore și stările se 

păstrează, încă sunt tot alimentate. Și îmi pare foarte rău doamna secretar, că o să 
reiau ceea ce spuneam în ședința precedentă de consiliu, când v-am rugat, dacă 
este posibil, să răspundeți la întrebările consilierilor așa cum trebuie să răspundă 
un jurist. Dau acord de legalitate sau nu. Acuma ne-ați spus, după multă poveste, 
timp în care au luat cuvântul o mulțime de colegi, firesc, pentru că ați diversificat 
răspunsul dumneavoastră atât de mult încât nu ați permis să se închidă, da, voi da 
acordul de legalitate, acest proiect de hotărâre este legal. Simplu trebuie să 
răspundă un specialist în legislație și atât. În rest, celelalte lucruri, le discută 
consilierii. Iată, colegul Mârza, desigur a tot vorbit peste mine și de aceea îmi 
permit și îmi cer scuze că o fac, să-i spun că nu putem da proiecte de hotărâre 
generice, care să aibă valabilitate oricând. Eventual să venim atunci, cei care vor fi 
consilieri, și să spună, știți, propunerea de atunci, vreau să mi-o retrag. Cred că e 
imposibil acest lucru și cred că insistența asta nu are rost. Când va fi momentul se 
va rezolva problema. Dar intervenția mea a fost pe această stare, care iarăși este 
turbulentă, pentru că doamna secretar, din nou, nu i-a răspuns domnului Hangan 
simplu, da, voi da acordul de legalitate. Ba a spus și foarte frumos, înainte de vot, 
dacă se va vota acest proiect de hotărâre, noi da acord de legalitate. Mi se pare 
atât de subiectivă intervenția, doamna secretar, iertați-mă, am avut ocazia să lucrez 
la o mulțime de documente normative și știu ce înseamnă aceste lucruri. Chiar nu 
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este bine ce faceți, chiar este dăunător, pentru noi toți, pentru consilieri, nu mai știi 
ce să face, unde este legalitatea. Acolo unde domnul Cismaș a venit și a spus mai 
devreme sau acuma, dumneavoastră, când lăsați un mare semn de întrebare, a 
cărui umbră este chiar un semn de exclamare. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă îmi permiteți, doamna președinte... 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: domnul Peteleu... 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Este foarte important și este 

dreptul meu să intervin, vă rog, doamna președintă! 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: O să interveniți. 

Vă rog, domnul consilier Peteleu stă cu mâna ridicată. 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: domnul Peteleu, vă rog să îmi 

permiteți să intervin, după precizarea domnului Rus Constantin. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Vă rog, doamna secretar! 
Domnul consilier Sabău Gheorghe: Doamna președinte, mai poate vorbi și 

altcineva în ședința asta, sau nu se mai poate. Să știm. 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: eu v-am invitat, înainte de 

ședință, ca economist, să faceți lumină. Dar se pare că nu ați fundamentat 
împreună cu inițiatorul.  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Doamna secretar, 
dumneavoastră trebuie să răspundeți atunci când sunteți întrebată. Nu sunteți 
consilier local, să interveniți când vreți dumneavoastră. Nu v-a întrebat nimeni, 
acum. Nu trebuie să dați replici, niciodată, consilierilor locali.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Domnule viceprimar, au fost 
acuzații grave din partea domnului consilier Rus Constantin. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: dumneavoastră 
dați acum o replică consilierilor, asta faceți? 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Domnule viceprimar, regulamentul 
și deontologia mă obligă să fac următoarele precizări:... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: lăsați, doamnă, 
că nu avem nevoie de replicile dumneavoastră.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Înainte de ședință a trebuit să 
parcurg 43 de pagini, care presupune mai bine de două pagini pe minut. Este 
inadmisibil. Ascultați, domnul Sabău. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: doamna secretar, 
nu avem nevoie de replici, răspundeți la ce vă întrebăm noi. Nu de replici avem 
nevoie noi.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Domnule viceprimar, 
fundamentarea deciziei dumneavoastră se bazează și pe avizul de legalitate al 
secretarului. O hotărâre fără avizul de legalitate presupune obligația și răspunderea 
dumneavoastră, în exclusivitate. În cele 15 minute ... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: înainte de 
ședință, nu să veniți aici, pe plen, să aruncați tot felul de umbre asupra proiectului.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Fiți elegant în exprimare și 
abordare. După ce ați încurcat 21 de consilieri, că au venit în interesul cetățenilor și 
nu al dumneavoastră, la această ședință. Deci, în 15 minute a trebuit să parcurg 45 
de pagini, în condițiile în care a trebuit să fac și o convocare, la solicitarea 
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primarului, a Comisiei pentru recensământul populației. Pentru că Direcția juridică 
nu sprijină secretarul. Deci, revenind la principiu, având în vedere articolele din 
ordonanță și că proiectul s-a reformulat pe această ordonanță, în principiu apreciez 
că da, voi contrasemna.  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Nu în principiu! 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: dar ulterior, mâine, împreună cu 

Compartimentul pregătire documente, voi identifica, pentru că nu îmi inspirați 
încredere, ca și jurist, pentru că nu respectați prevederile... 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Doamna secretar, 
nu ne interesează părerea dumneavoastră.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Atunci eu îmi rezerv dreptul să vă 
informez în următoarea ședință, dacă hotărârea are probleme grave de legalitate, 
precum și pe Instituția Prefectului. În principiu, apreciez, atât cât am văzut, pe 
diagonală, acest proiect de hotărâre, fiind și susținut de Direcția juridică și de 
Direcția economică,... 

Domnul consilier Sabău Gheorghe: Doamna secretar, fapte, nu vorbe! Faceți 
ce trebuie și vedem ce iese. Dar lăsați-ne și pe noi să mai vorbim. 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Dumneavoastră ați vorbit, într-
adevăr, cam puțin, ca economist trebuia să fiți un consilier de nădejde. 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Aș vrea, totuși, 
de o oră discutăm și repetăm aceleași lucruri. Da, domnule viceprimar. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: vreau să-i 
informez pe consilieri că doamna secretar, în timpul comisiilor reunite, nu a vrut să 
semneze, nu a vrut să trimită proiectul, a ținut-o pe colega de la impozite și taxe 
intenționat 15 minute și nu i-a dat documentele, ca să spună că nu au venit la timp. 
Ca să se știe lucrul ăsta. Și nu ne mai interesează, doamna secretar, repet, părerile 
dumneavoastră și replicile pe care le dați în consiliul local consilierilor. Sunteți 
întrebată, răspundeți la întrebări și atât.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Nu se susțin cele spuse de 
dumneavoastră. Vedeți că în direct se vede exact, în comisiile reunite, când a intrat, 
nu la nivel de director economic sau de director adjunct economic, când a intrat 
funcționarul de la taxe și impozite în biroul secretarului. Se vede în transmisie 
directă. Abordăm ca în drept administrativ. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, doamna președinte. Eu vrea să 
spun că acest proiect de hotărâre până astăzi la ora 12, deci la finalul ședinței 
comisiilor reunite, de fapt când trebuia să înceapă plenul consiliului local, nu că a 
fost ilegal, a fost inexistent. Pentru că atunci l-am primit. Iar, să mă iertați, domnule 
Niculae, doamna secretar nu cred că putea să semneze documentele respective, 
pe care dumneavoastră i le-ați băgat sub nas, să le semneze în trei minute și să le 
și înregistreze. Că asta de fapt voiați dumneavoastră. Doamna secretar este o 
profesionistă, care își face treaba. În altă idee, dumneavoastră, domnule Niculae, 
doriți ca toată lumea să intre în logica dumneavoastră. Spunea domnul consilier 
Mârza, v-a întrebat și v-am întrebat și eu, pe ședința comisiilor reunite, de ce nu ați 
transmis consilierilor acel document, inițial, să-i spunem așa, în momentul în care 
ați convocat ședința consiliului local? Sau, mă rog, domnul primar a convocat-o. 
Așa cum spune legea. Nu ați făcut-o. Nu o să intrăm în logica dumneavoastră, 
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pentru că logica dumneavoastră are foarte multe ”bug”-uri, mă înțelegeți? Pot să vă 
detaliez dar nu o să mă înțelegeți, și ca urmare, vă spun clar, nu o să intrăm în 
logica dumneavoastră, pentru că este defectă. Vă rog, nu vă mai victimizați, nu mai 
dați vina pe guvernul României, nu mai dați vina pe președintele României. 
Guvernul României nu are atribuții să vă facă dumneavoastră proiecte de hotărâre, 
dumneavoastră care sunteți executiv acolo și trebuie să administrați problemele 
orașului. Nu, dumneavoastră trebuie să le faceți, împreună cu echipa pe care o 
aveți acolo. Vă victimizați degeaba. Oamenii simt lucrul ăsta. O să vă și 
demonstreze. Adică aruncați vina când nu sunteți capabili să vă faceți treaba. 
Aveați ordonanța dată, nu trebuia decât să o puneți în aplicare. Restul este o 
victimizare care, sincer, nici măcar copiii care se duc la școală cu lecția neînvățată, 
nu fac acest lucru. Adică nu dau vina, că a trebuit să, că l-a trimis mama sau tata la 
magazin, că nu a avut timp să își facă temele. Cam așa sunteți dumneavoastră. 
Mulțumesc doamna președinte!  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Domnul 
viceprimar Niculae, o ultimă intervenție, după care propun sistarea discuțiilor, 
pentru că suntem la lucruri care se tot repetă și se tot repetă ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Nu mai vorbiți de guvernul României, pentru 
că în această perioadă Guvernul României a plătit, a plătit restanțele acumulate de 
guvernele conduse de partidul din care dumneavoastră faceți parte, PSD, la... 

Domnul consilier Gherman Horațiu: facem politică acum, domnul Peteleu? 
Acuma, pe bune... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: la echipamente medicale, a plătit șomaj 
tehnic la milioane de români, da? Și acordă multe alte facilități, da, multe alte 
facilități, mai ales în domeniul HoReCa, domeniu grav afectat de pandemie. 

Domnul consilier Gherman Horațiu: Zero facilități! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Ca și capital de lucru,... 
Domnul consilier Gherman Horațiu: Zero facilități! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Atât ca și sume forfetare oferite angajaților 

sau acelor societăți. Păi, zero facilități – sunteți dumneavoastră zero! Uitați-vă la... 
Domnul consilier Gherman Horațiu: Zero sunteți dumneavoastră! Și aveți 

obiceiul ăsta, să jigniți pe toți cei din jurul dumneavoastră. Controlați-vă limbajul, în 
primul și în primul rând. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Bineînțeles, nu pot să stau la discuții cu unul 
care zice că guvernul a oferit zero facilități.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Domnul 
viceprimar, vă rog să răspundeți, după care propun sistarea discuțiilor. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Păi sunteți defazat, deplasat, puteți să o 
luați..., citiți, domnule documentele!  

Domnul consilier Gherman Horațiu: Dumneavoastră cum sunteți, domnule 
Peteleu? Vă întreb și eu, cum sunteți, cum vi se pare că sunteți dumneavoastră, ca 
și om, așa? 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Un om normal, care vin aici, în ședința de 
consiliu, mă informez înainte, mă informez înainte... 

Domnul consilier Gherman Horațiu: Păi v-ați informat foarte prost, nu știu de 
unde v-ați informat, deci chiar nu știu. 
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Domnul consilier Peteleu Ioan: Adică cum, spuneți dumneavoastră, pe ce m-
am informat prost? 

Domnul consilier Gherman Horațiu: De exemplu pe facilitățile multiple pe 
care le oferă guvernul. Haideți, spuneți-mi, spuneți-mi, dacă tot vorbim despre 
guvern, spuneți-mi, vă rog, câte facilități sunt pentru... 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Nu se poate... 
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Doamna președintă, deviem de la 

subiect, spuneați că sistăm discuțiile, haideți să votăm discuțiile, că putem să 
vorbim până mâine dimineață pe lângă subiect.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: S-au spus 
nenumărate lucruri și se repetă ideile.  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Eu vreau doar să 
spun o concluzie, numai puțin, doamna președinte. Nu a oprit nimeni pe consilierii 
PNL să vină cu astfel de proiect. Nu au avut această inițiativă. Și acum, când venim 
noi cu această inițiativă, caută tot felul de motive și invocă tot felul de motive. . 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Ești pe dinafară, domnule. N-am invocat 
motive. Am spus că ai convocat o ședință și nu ai prezentat materialele, domnule, 
ești pe dinafară, rău de tot. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: haideți să votăm 
proiectul,  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Vă rog să votați 
sistarea discuțiilor. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Am contestat vreo propunere din proiectul de 
hotărâre? 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Vă rog să votați 
încheierea discuțiilor. Cum majoritate simplă încheiem discuțiile pentru acest 
proiect de hotărâre. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Se mai supune la 
vot propunerea domnului Mârza sau nu? 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Evident că se mai supune.  
Rezultat vot pentru sistarea discuțiilor: 

Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 2 

Abţinere 2 

Au votat 16 

Nu au votat 5 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  - 

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu 

Mihestian Maria Marioara - 

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria - 

Moldovan Vasile Da  
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Muthi Adrian Gelu Abț 

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe -  

Sărmăşan Mihai Lucian - 

Tabără Camelia Da  

Cu 12 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 abțineri a fost aprobată sistarea 
discuțiilor 

 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Domnul consilier 

Mârza are o propunere de articol pe hotărâre, nou, articol nou. Nu l-a formulat 
foarte clar dar am înțeles că pentru orice stare de urgență posibilă după această 
dată să se mențină facilitățile pentru anul 2020. ,  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Propunerea mea este să nu se 
specifice situația de urgență din luna martie – mai, ci toate referirile din proiect să 
fie la situațiile de urgență din anul 2020.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, vă rog să 
votați. Toată lumea a înțeles că nu e o propunere legală. Vă rog să o votați.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Dar de unde ați dedus lucrul ăsta? 
Domnul consilier Sabău Gheorghe: O să vedeți când se votează. 

Rezultat Vot 

Da 7 

Nu 2 

Abţinere 10 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Abț 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Abț 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Abț 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Abț 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Abț 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Abț 

Moldovan Vasile Da 

Muthi Adrian Gelu  

Niculae Cristian Marius Nu 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Abț 

Sabău Gheorghe Nu 

Sărmăşan Mihai Lucian  

Tabără Camelia Abț 

Cu 7 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 10 abțineri propunerea nu a fost 
aprobată. 

 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Vot pe proiectul 

de hotărâre, vă rog! 
Rezultat Vot 

Da 19 

Nu  
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Abţinere 1 

Au votat  

Nu au votat  

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Abț 

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Da 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian  

Tabără Camelia Da 

Cu 19 voturi și o abținere, proiectul a fost adoptat. 
 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, președintele de ședință, doamna 

consilier Tabără Camelia, declară închise lucrările ședinței extraordinare din data 
de 06.07.2020. 

 
 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR GENERAL, 
 
              TABĂRĂ CAMELIA                                            GAFTONE FLOARE    
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