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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
SECRETAR GENERAL 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 10.06.2020 în şedinţa extraordinară  

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 

 Şedinţa extraordinară a consiliului local se desfăşoară prin mijloace 
electronice, la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul       
Creţu Ovidiu Teodor – Primarul municipiului Bistriţa, domnul Niculae Cristian 
Marius – Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Muthi Adrian Gelu – 
Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Cincea Dumitru Matei – director 
executiv Direcția Administrație Publică, Juridic – înlocuitorul de drept al 
Secretarul general al municipiului Bistriţa la această ședință, Scurtu Nicolae – 
director executiv Direcţia Economică, Marina Vasile – director executiv Direcția 
Patrimoniu; Bogatean Adriana Silvea – consilier juridic Compartimentul Pregătire 
Documente, Contencios; Contencios; Suciu Anca – Emilia – consilier 
Compartimentul Pregătire Documente, Contencios. 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 

convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.159/05.06.2020, care 
a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din data de            
6-7 iunie 2020 și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro. 

 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: eu cred că ar 

trebui să intrăm în procedura ședinței și îl rog pe domnul Cincea, în calitate de 
secretar, să facă apelul, după care îl rog pe domnul Moldovan Vasile să preia 
conducerea pentru a alege președintele de ședință.  

Domnul Cincea, vă rog! 
Domnul Cincea Dumitru Matei - director executiv Direcția Administrație 

Publică, Juridic – înlocuitorul de drept al Secretarul general al municipiului 
Bistriţa la această ședință:  

Bună-ziua! Pentru că a încetat mandatul domnului președinte Bria, ședința 
va fi condusă de domnul decan de vârstă al consiliului, domnul Vasile Moldovan, 
dar vă rog să-mi permiteți să fac eu prezența, având o listă în față.  

 
Se face prezența nominal de către domnul director Cincea Dumitru-Matei. 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți online 20 consilieri din 21 de 

consilieri locali în funcție. Lipsește domnul consilier Mârza Teodor Ioan. 
 
Se intonează Imnul de stat al României. 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârsă al consiliului 

local al municipiului Bistrița: mulțumesc, domnul Cincea, bine ați venit, stimați 
colegi! 

Având în vedere că trebuie să alegem un nou președinte de ședință, v-aș 
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ruga să faceți propuneri. 
Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 

Bistrița: Bună-ziua, stimați colegi! Dacă-mi permiteți să fac o propunere?  
O propun ca președinte pentru următoarea perioadă pe doamna consilier 

Camelia Tabără. Mulțumesc! 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârsă al consiliului 

local al municipiului Bistrița: mulțumesc! Dacă mai este vreo propunere?  
Domnul consilier Sărmășan Mihai Lucian: am și eu o propunere – domnul 

consilier Moldovan Vasile. 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârsă al consiliului 

local al municipiului Bistrița: mulțumesc frumos Mihai, cred că e totuși prea târziu. 
Nu pentru că e ora două și un sfert, dar poate mai aveți încă o propunere, mai e 
cineva? Mulțumesc, Mihai! 

Constat că nu mai există altă propunere, decât cele două făcute. Aș ruga 
cei din regie să afișeze vot pentru prima propunere – doamna consilier Tabără 
Camelia. Deci se poate vota. Cred că puteți afișa rezultatul la prima propunere, 
vă rog! 

 
Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 18 

Nu au votat 2 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs  

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 Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da  

Rezultat vot:  16 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”. 2 consilieri nu au votat. 
 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârsă al consiliului 

local: mulțumesc! Vă rog pentru a doua propunere, să pregătiți pentru a putea 
vota. Se poate vota. 

Din nou, cred că putem să aflăm rezultatul pentru cea de-a doua 
propunere, vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 7 

Nu 0 

Abţinere 12 

Au votat 19 

Nu au votat 1 
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Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Abț 

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Abț 

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Abț 

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Abț  

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abs  

Mihestian Maria Marioara Abț 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Abț 

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Abț  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Abț 

Sabău Gheorghe Abț 

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Abț 

Rezultat vot:  7 ”pentru” și 12 ”abțineri”. Un consilier nu a votat. 
 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârsă al consiliului 

local: vă mulțumesc colegilor pentru voturile pe care mi le-ați dat mie ca și 
celorlalți care s-au abținut, asta e opțiunea fiecăruia. 

Doamna consilier Tabără Camelia, vă rog să preluați conducerea ședinței 
de consiliu local.  

 
Primul proiect de pe ordinea de zi a fost aprobat, doamna consilier           

Tabără Camelia a fost aleasă președinte de ședință cu 16 voturi ”pentru” și              
2 ”abțineri”. 2 consilieri nu au votat. 

 
 Doamna consilier Tabără Camelia – președintele de ședință: da, 

mulțumesc frumos! 
Avem în față o ordine de zi cu 6 puncte pe ordinea de zi. Vă rog să votați 

ordinea de zi. 
Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 

Bistrița:  am eu o intervenție, doamna președinte! 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, domnul 

viceprimar, vă rog! 
Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 

Bistrița: mulțumesc! 
Stimați colegi, am sperat, până în ultimul moment, că guvernul va fi 

responsabil și deschis față de problemele anteprenorilor din România care 
activează în domeniul HoReCa și vor veni cu cadrul legal prin care consiliile 
locale să poată modifica taxele locale de ocupare a domeniului public cu aplicare 
imediată, nu cu aplicare de anul următor, așa cum prevede Codul fiscal.  

Am solicitat guvernului acest cadrul legal încă de la începutul lunii mai - 
mai precis în data de 7 mai, printr-un memoriu trimis Primului ministru, pentru că 
am anticipat că vor permite deschiderea teraselor, vor menține măsurile de 
distanțare fizică care afectează clar eficiența spațiului exploatat de către 
antreprenori și nu vor oferi nici o măsură concretă de sprijin ale acestor 
anteprenori.  
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Noi, consilierii locali ai Partidului Social Democrat, ne dorim reducerea 
taxei de ocupare a domeniului public, așa cum s-a văzut și pe avizul acordat ieri 
în comisiile reunite, această măsură fiind un exemplu clar de ajutor imediat de 
care beneficiază toți antreprenorii care utilizează în scop comercial domeniul 
public. Iar aceștia simt imediat efectul pozitiv al măsurii de susținere al mediului 
de afaceri.  

M-am adresat inclusiv Prefectului județului Bistrița-Năsăud, printr-o adresă 
săptămâna trecută și l-am rugat, în disperare de cauză, să facă demersuri, ca 
reprezentant al guvernului în teritoriu, către guvern, pentru ca acesta să creeze 
cadrul legal de care avem nevoie.  

Am rugat pe colegele de la Pregătire Documente să vă pună la dispoziție 
atât memoriu trimis Primului ministru cât și adresa trimisă domnului prefect.  

Până la această oră nu am primit nici un răspuns de la dânșii, și nu a 
intervenit nici o modificare legislativă care să permită modificarea taxei de 
ocupare a domeniului public.  

Așadar, mă văd nevoit să retrag de pe ordinea de zi acest proiect de 
hotărâre, urmând să-l supun atenției consiliului local imediat ce cadrul legal va 
permite acest lucru. 

Nu pot să nu spun că-n această conjunctură tristă guvernul PNL alege să 
paseze permanent responsabilitatea  luării deciziilor și a acestei decizii 
plimbându-o de la un minister la altul. 

Vreau să fac un apel pe această cale la toți reprezentanții, la toate 
partidele politice din Bistrița care au reprezentanți în guvern, să facă demersuri 
imediate pentru ca această modificare legislativă să fie adoptată în cel mai scurt 
timp. Avem nevoie de implicare acum și astăzi, nu în viitor. Noi avem proiectul 
pregătit, și eu sper că dacă îl vom adopta în următoarea perioadă, să-l putem 
aplica cu caracter retroactiv, cu începere de la data de întâi iunie. Vă mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc și eu! Am... 

Domnul consilier Hangan Sorin: numai o secundă, doamna președintă, 
numai o secundă.  

Domnul viceprimar, dacă n-ați fi atât de bolnav de propria imagine și poate 
că ne-am fi consultat cu o lună de zile în urmă, poate că, știu eu, reușeam până 
acuma să avem o modificare a codului fiscal, deși nu e simplu, că problemele 
țării sunt mult mai mari, nu numai problemele dumneavoastră. Iar terminați cu 
prostia asta că guvernul sau noi, liberalii, nu ne-am dori să sprijinim HoReCa la 
fel de mult ca dumneavoastră. Ba dimpotrivă. Și domnului prefect i-ați trimis de 
două zile acea cerere, nu avea, că nu stă guvernul la dispoziția noastră. Dar să 
nu credeți că nu s-au gândit, iar lucrurile acestea nu se fac de azi pe mâine, că 
aveți dumneavoastru un moft, domnul Niculae. Sincer, când ați devenit 
viceprimar, am crezut că o să avem o altfel de colaborare. Sunt total dezamăgit. 
Nu vă mai spun că, râde, uite, domnul jurist care chiar credeam că e un jurist 
bun, domnul Bria, și vă lasă în primul rând dumneavoastră, ca inițiator, nu puteți 
în primul rând, am vrut să vă sun aseară – vă expuneți mult prea mult să inițiați 
un astfel de proiect atâta timp cât familia dumneavostră are interes patrimonial în 
HoReCa și-n acest proiect în sine, domnul viceprimar. Dar nu știu, poate că unii 
colegi care chiar știu lucrurile acestea vor să vă lase să vă rupeți capul. Eu nu v-
aș fi lăsat. Dacă n-ați fi retras proiectul, asta vroiam să vă rog. V-aș fi spus lucrul 
acesta, că personal, acest lucru personal dumneavoastră vă expuneți, având și 
dumneavoastră niște spații închiriate în domeniul public, lucru la care se referă 
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proiectul acesta. Dar stați liniștit că mai este puțin până la sfârșitul lunii – așa 
cum ne chemați pentru două – trei proiecte, nu neapărat  foarte importante în 
extraordinară, mai putem face una, să sperăm că vom reuși să primim cadrul 
legal ca să sprijinim acești anteprenori care sigur, au trecut printr-o perioadă 
dificilă, și trebuie să-și relanseze business – urile. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc! Vă reamintesc că e o ședință extraordinară .... 

Domnul consilier Hangan Sorin:  nu am nevoie de drept la replică, domnul 
viceprimar... 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  ba da, eu vreau să răspund. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: vă 
reamintesc că e o ședință extraordinară, domnul Hangan, și nui cu moment de 
interpelări și declarații politice.  

Domnul viceprimar, da, vă rog! 
Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 

Bistrița:  deci, în primul rând, domnule consilier Hangan, vă spun că eu am 
declarat public, atunci când am făcut, în urmă cu o lună de zile - în 7 mai, adresa 
către Primul ministru și puteați, dacă erați un om responsabil și doriți să veniți în 
sprijinul antreprenorilor din municipiul Bistrița și antreprenorilor din întreaga țară, 
să faceți demersurile acestea. Știați foarte bine că am făcut aceste demersuri 
pentru că s-a scris în presa locală de atunci despre acest demers făcut de către 
mine către Primul ministru al României. 

În al doilea rând vreau să vă spun că nu mă expun cu absolut nimic, că ați 
făcut referire la afacerea soției mele. Vreau să vă spun că modificarea taxelor de 
ocupare a domeniului public nu înseamnă modificarea chiriilor. Afacerea soției 
mele, faptul că are închiriat un spațiu pe domeniul public, de fapt vor fi două 
spații – este cu contract de închiriere, nu este cu taxă de ocupare a domeniului 
public. Acolo este vorba despre un contract de închiriere și eu nu cer o reducere, 
prin această modificare de tarife, a chiriilor, a cuantumului chiriilor pentru 
chioșcurile care sunt amplasate pe domeniul public. Sunteți într-o eroare aici și 
să știți că nu am cerut nici un favor pentru familia mea sau pentru soția mea. 
Deci repet, acolo este vorba despre contracte de închiriere, nu despre taxe de 
închiriere a domeniului public.  

Domnul consilier Hangan Sorin:   eu vreau să vă rog să fiți atent și să n-o 
luați așa de personal, că nu v-am acuzat de nimic. Am vrut să vă atrag atenția, 
să fiți foarte atent. Unu la mână – ceea ce spuneți nu mi se pare în regulă, adică 
toți cei care... că doar și chioșcurile au fost închise, nu doar terasele. Adică dacă 
o să dăm o hotărâre în sensul acesta eu zic să-i sprijinim pe toți, că toți au 
suferit. 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: fără discuții, dar eu acuma... 

Domnul consilier Hangan Sorin: eu doar vă atrag atenția, nu vă acuz de 
nimic. În altă ordine de idei, la modul cel mai onest, dacă credeți sau nu, nu vă 
urmăresc toate declarațiile, domnul Niculae, că sincer, nu-s curios, și-n altă 
ordine de idei, spre deosebire de dumneavoastră, care nu-mi intră zece mii de lei 
pe card, eu trebuie să mi câștig, ca să pun ceva pe masă la copilul meu. Aș că, 
chiar nu am timp să vă urmăresc. 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  domnule consilier, și eu cred că muncesc pentru banii pe care-i primesc 
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și nu ... 
Domnul consilier Hangan Sorin:  eu la modul prietenesc am vrut să vă sun 

aseară, că nu am vrut să vă acuz de astfel de... 
Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 

Bistrița: dacă m-ați fi sunat, aș fi catalogat ... 
Domnul consilier Hangan Sorin:   ... și-n altă ordine de idei, să știți că, 

când o să propuneți, eu o să propun să beneficieze toți de scutiri, nu doar unii, 
așa cum credeți dumneavoastră. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc! Am luat act de faptul că.... 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  aș vrea să mai fac o precizare eu. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: vă rog, doamna președinte, 
doamna președinte, aș dori să intervin. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: luați înscrierile la cuvânt, uitați, și domnul 
Bria dorește să vorbească. L-ați lăsat pe domnul Niculae..... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: doamna președinte, aș dori să 
intervin. 

Doamna președinte, cu regret, unu: în general pe juriști îi pot aprecia cât 
de buni profesioniști sunt, alți juriști, asta aș recomanda – în momentul când vine 
cu licența și masterul și vechimea în muncă necesare, să emită aprecieri cu 
privire la capacitățile mele profesionale, oricând dorește s-o facă.  

Și-n al doilea rând, situația pe care o avem, are dreptate domnul 
viceprimar, este una națională, că eu de-aceea am râs. Nu se pune problema să 
afle guvernul de la Bistrița că este o problemă națională. Ceea ce dorim noi să 
facem este să îmbunătățim condițiile acelora care au închiriat o suprafață de 
teren, dar prin legislația actuală nu pot s-o foloseacă așa cum doreau. De aceea 
am propus să fie diminuată, pentru că și modul de folosire a suprafeței este 
diferit. Deci la ora actuală nu pot să folosească toată suprafața cum au folosit-o, 
că-i obligă să așeze mesele într-o manieră care le scade din eficiența utilizării 
spațiului. Deci este o chestiune obiectivă, pur și simplu oamenii pe spațiul pe 
care l-au închiriat nu pot să și-l ocupe. Mulțumesc! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: doamna președinte, dacă-mi permiteți?  
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, dar o să 

vă rog frumos scurt, deocamdată suntem .... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: da, foarte scurt, foarte scurt. Eu i-aș 

recomanda domnului Cristian Niculae să nu retragă proiectul de hotărâre de pe 
ordinea de zi dacă tot a făcut un asemenea efort să scrie două fraze într-un 
proiect de hotărâre pentru că soluții sunt și vreau să vin cu o propunere pe acest 
proiect de hotărâre, bineînțeles de modificare. 

În al doilea rând, domnul Niculae face declarații politice, bineînțeles, citind 
de pe computer, probabil, mai bine într-adevăr decât doamna Dăncilă, dar face 
declarații politice. Domnul Niculae trebuia să spună pur și simplu – retrag 
proiectul de pe ordinea de zi și gata. Dar dacă tot ați făcut, domnule Niculae, 
declarații politice vis-a-vis de guvern, domnul Niculae, dumneavoastră aveți la 
dispoziție Parlamentul României. De ce nu ați cerut Parlamentului să de a o lege 
de modificare a Codului fiscal în acest sens dorit de dumneavoastră. Parlamentul 
este mai presus decât Guvernul României – de ce nu ați făcut asta? Și nu 
sunteți, apropo, nu sunteți singurul mare guru care ați trimis solicitări la Guvernul 
României vis-a-vis de această speță. A trimis și Primarul Sibiului, dar nu s-a 
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lăudat cu lucrurile acestea, că a trimis și că guvernul nu i-a răspuns. Pur și 
simplu suntem într-o situație specială, delicată, iar guvernul a făcut tot ce i-a stat 
la îndemână pentru a trece prin această situație.  

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:   nu a făcut, nu a făcut! 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  asta este o problemă... vă rog să nu mă 
întrerupeți. Eu chiar nu v-am întrerupt. V-am ascultat cu foarte mare atenție. Am 
văzut că, chiar ați previzionat sau ați prezis că vor fi prelungite măsurile de 
restricții. Nu știu cine, de unde, cum v-a spus lucrul acesta, pentru că cei mai 
mari specialiști în sănătate publică de-abia spun cum se vor derula lucrurile în 
continuare. Nu știu de unde știați dumneavoastră acum o lună de zile că va fi 
această situație. Dar probabil simțiți. 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:    eu vă spun de unde, dacă... dar vă las să vă terminați. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: revin – rugămintea mea este să lăsați 
proiectul de hotărâre, dacă tot l-ați inițiat, și o să vin cu o propunere de 
modificare care rezolvă problema pentru cei afectați. Dacă nu, dacă nu, mâine 
dimineață o să depun un proiect de hotărâre în sensul acesta, pentru a rezolva 
situația, și ca să vă demonstrez, ca să vă demonstrez că soluțiile există, sunt la 
îndemâna dumneavoastră, doar că ... 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:    dați-ne soluția acuma, puteți să ne spuneți acuma soluția dacă o aveți. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  bineînțeles că o spun, dacă lăsați proiectul 
de hotărâre pe masa consiliului în continuare.  

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:     păi haideți că vă ascultăm. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: nu avem ce discuta.  
Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 

Bistrița:      vă ascultăm. 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: mulțumim, 

domnule Peteleu. Am și eu o observație în calitate de consilier – putințele 
guvernului pe care dumneavoastră în reprezentați sau a cărui membru de partid 
sunteți, se măsoară în rezultate, domnule Peteleu, pe acelea le așteptăm.  

Când o să avem rezultate o să aplaudăm și noi c-o să ne fie și nouă bine. 
Deocamdată n-avem parte decât de vorbe și de îngrijorări.  

Da, domnul viceprimar, vi s-a sugerat să nu-l retrageți. Eu aș vrea să trec 
la ordinea de zi, dacă mai vreți să comentați ceva. 

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:       doamna președinte, haideți să auzim propunerea domnului Peteleu, 
de modificare, și dacă ni se pare că e ok, eu n-am nici o problemă să rețin 
proiectul pe ordinea de zi. Eu îmi doresc într-adevăr să reducem taxa de ocupare 
a domeniului public de la întâi iunie până în 31 decembrie și chiar vreau să fac 
acet lucru. Dacă are o propunere miraculoasă o ascultăm, și legală bineînțeles, 
și haideți să nu... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: bineînțeles, lăsați proiectul pe ordinea de 
zi... 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: vă rog să ne spuneți care e 
propunerea dumneavoastră? 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: să-nțeleg că    
nu-l retrageți? Că eu sunt blocată la faza de ordinea de zi. Îl retrageți sau nu? 
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Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: eu vreau să aud propunerea. 
După aceea, dacă consider că proiectul nu are bază legală, îl voi retrage, că nu 
pot să-mi permit să mă joc cu legea și nu vreau să fac acest lucru. Eu sunt un 
om responsabil – nu putem după aceea să le spuneam oamenilor: aduceți banii 
înapoi că n-am avut bază legală când v-am făcut reducerea de taxă de ocupare 
a domeniului public. Eu vreau să aud propunerea domnului Peteleu și dacă nouă 
ni se pare că este în regulă, ne consultăm, atunci îmi mențin proiectul și mergem 
împreună cu proiectul pentru a face acest lucru bun pentru antreprenorii din 
Bistrița. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: domnul 
Peteleu, cu argumente, propunerea dumneavoastră va fi însușită.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: da, domnule Niculae, cu tot respectul, nu 
sunteți singurul politician de la această masă. Mai facem și noi politică, 
dumneavoastră, în schimb, sunteți probabil cel mai populist de la această masă. 
Deci nu mă forțați, nu vă jucați cu mine. Cunosc și eu câteva lucruri, fac politică 
mult mai mult decât dumneavoastră.  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: domnul Peteleu, haideți să fim 
constructivi, să lăsăm politica deoparte. Haideți să fim constructivi. Dacă aveți o 
propunere prin care acest proiect poate să meargă înainte, eu subscriu la 
propunere și mergem înainte.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  cum să fac propunerea dacă nu discutăm 
proiectul de hotărâre? Cum să fac propunerea? Cum vreți să fac propunerea? 
Lăsați proiectul de horărâre pe masa consiliului și dezbatem la punctul respectiv 
de pe ordinea de zi. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, domnul 
viceprimar, vă rog să-mi spuneți dacă vă mențineți dorința de a retrage proiectul, 
ca să pot vota ordinea de zi. 

Domnul consilier Hangan Sorin: îl poate retrage atunci, dacă crede că nu-i 
bună propunerea, îl poate retrage și atunci. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius:  da, îl voi retrage dacă cred că 
nu-i bună propunerea și nu asigură cadrul legal și nu se pliază pe lege, atunci îl 
voi retrage în acel moment, și deocamdată revin și nu-l retrag de pe ordinea de 
zi. Când ajungem la proiectul..... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: când intră în dezbatere nu-l mai puteți 
retrage. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius:   tocmai am fost informat că-l 
pot retrage, domnule consilier, ca să știți.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  păi cum să-l retrageți dacă intră în 
dezbatere. Puteți să-l retrageți sau la votarea ordinii de zi sau înainte ca acel 
proiect să fie dezbătut.  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: auziți, eu am fost informat, dar 
o să mai întreb juriștii, permiteți-mi un minut să discut cu juriștii din primărie să 
văd dacă-l pot retrage în acel moment și în câteva clipe revin. 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: doamna 
președintă, v-aș ruga să-mi permiteți să intervin.  

Deci inițiatorul poate în orice moment al ședinței să retragă de pe ordinea 
de zi un proiect care l-a inițiat. Deci domnul viceprimar Niculae poate, în orice 
moment al ședinței, să retragă acest proiect de pe ordinea de zi, chiar în cursul 
dezbaterii. Deci lucrurile sunt cât se poate de clar și aici putem să întrebăm pe 
domnul director Cincea, să confirme ceea ce vă spun eu.  
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Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, deci 
domnul Cincea, vă rugăm să vă spuneți părerea. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: poate să solicite amânarea, dar nu poate 
să retragă proiectul – e cu totul altceva. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   eu sugerez 
să se pronunțe domnul Cincea care are rol de secretar care asigură legalitatea și 
ne dă sugestii în cunoștiință de cauză.  

Domnul Cincea, vă rugăm să vă exprimați vis-a-vis de această întrebare.  
Domnul Cincea Dumitru Matei – director executiv Direcția Administrație 

Publică, Juridic – înlocuitorul de drept al Secretarul general al municipiului: din 
punctul meu de vedere se aplică articolul 135 din codul administrativ, alineatul 6, 
care prevede scoaterea unui proiect de hotărâre și care prevede că se poate 
face în situația în care nu îndeplinește condițiile legale sau cu acordul 
inițiatorului. Deci atâta vreme cât nu a fost votat acel proiect de hotărâre, din 
punctul meu de vedere poate fi scos oricând de pe ordinea de zi. Termenul 
folosit de ordonanță, de cod, este ”scoatere. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, scoatere 
care e echivalent cu retragere și amânare înseamnă altceva, de fapt.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  numai puțin, este scoatere de pe ordinea 
de zi, atenție! Adică nu poți, care ar fi logica, să dezbați un proiect, să vezi un 
rezultat și după aceea să-l retragi. Deci n-are nici o logică. Se referă la scoaterea 
de pe ordinea de zi, bineînțeles. Dacă până la momentul dezbaterii acelui proiect 
de hotărâre apar probleme de legalitate sau alte probleme.  

Domnul primar este de față, am văzut că dânsul a procedat conform legii, 
adică dacă un proiect de hotărâre nu era conform sau avea probleme, îl retrăgea 
în dezbatere, chiar în dezbaterile pe comisii. Avem experiență similară în spate, 
nu știu de ce acuma am face altfel.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ...  doamna 
președintă, cer și eu cuvântul.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  ... nu știu să fi intrat în dezbaterea unui 
proiect de hotărâre și atunci să se fi solicitat retragerea de pe ordinea de zi. 
Adică nu are nici o logică – votezi ordinea de zi și după aceea retragi. La votul 
ordinii de zi trebuie stabilită situația. 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: doamna 
președintă, 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, domnul 
primar! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: Este adevărat 
că am retras proiecte de pe ordinea de zi ți în discuțiile din comisii sau înainte, 
dar am făcut această operațiune, deci am retras de pe ordinea de zi chiar în 
timpul dezbaterilor pentru că asta este interpretarea care a fost dată scoaterii de 
pe ordinea de zi – în orice moment poți să-l scoți de pe ordinea de zi, ca inițiator. 
Deci nu există o limită a timpului – când anume se produce acest lucru. Consiliul 
local aprobă ordinea de zi, dar inițiatorul poate să-și retragă proiectul în orice 
moment. Că el va reveni cu proiectul respectiv sau nu va reveni, sau va reveni 
într-o altă formă – asta este o problemă a lui. 

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

Domnul consilier Peteleu Ioan: l-aș ruga pe domnul Cincea să ne traducă 
nouă, care nu suntem specialiști în drept, ce înțelege dânsul prin scoatere?  
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Domnul Cincea Dumitru Matei – director executiv Direcția Administrație 
Publică, Juridic – înlocuitorul de drept al Secretarul general al municipiului:  îmi 
cer scuze, întrebarea a fost destul de intempestivă când am răspuns prima dată 
și n-am observat că la articolul 136 alineatul 11 se prevede expres că inițiatorul 
proiectului îl poate retrage sau poate renunța în orice moment la susținerea 
acestuia. Am confundat eu termenii juridici, deci retragerea se poate face 
oricând, tot potrivit Codului administrativ. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: bun, am 
înțeles mai greu, că domnul Cincea vorbește cu mască – se poate retrage, 
conform Codului administrativ, în orice moment.  

Așa că vă rog frumos să dați drumul la vot pe ordinea de zi cu toate 
proiectele pe care le-am primit, mai puțin cel cu președintele de ședință care s-a 
consumat. Ordinea de zi așa cum a fost ea anunțată și propusă și așa cum am 
primit-o cu toții. Avem vot? Da. Vă rog să închideți votul, suntem 20 de consilieri 
prezenți, și pentru ordinea de zi au votat 18 ”pentru” și 2 abțineri. Ordinea de zi a 
fost adoptată.  

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 20 

Nu au votat 0 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abț 

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 Abs  

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 Abț 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
Ordinea de zi:  
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al municipiului Bistriţa 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a șase imobile-teren 
proprietate a Municipiului Bistriţa, care formează strada Remus Cristian 
Bucur, în vederea înscrierii străzii în domeniul public al municipiului Bistriţa 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 
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3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al 
municipiului Bistrița a imobilului, teren și construcție, aferent cimitirului 
municipal vechi și capelei mortuare situate în Bistrița, str.Tărpiului 

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

 
4. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor facilități privind anumite taxe 

locale stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public al 
municipiului Bistrița 

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

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “BISTRIȚA 2030”, care 

va beneficia de finanțare prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 

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

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Bistrița nr.126/02.08.2018 privind aprobarea Proiectului 
"Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1, Municipiul Bistrița" și 
a cheltuielilor legate de proiect 

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

 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  Intrăm 

efectiv în dezbateri și discuții. 
 

 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea alipirii a șase imobile-teren proprietate a Municipiului Bistriţa, 
care formează strada Remus Cristian Bucur, în vederea înscrierii străzii în 
domeniul public al municipiului Bistriţa 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul deschis al  
majorităţii consilierilor locali în funcţie.  

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: și conform 
uzanței online, o să citesc avizul comisiilor, favorabil cu 15 voturi ”pentru”, dat în 
ședința comisiilor reunite de ieri.  

Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați!  
Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 0 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  
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Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs  

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 Da  

Tabără Camelia Da  

Da, 20 de voturi ”pentru”, deci proiectul a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Bistrița a 
imobilului, teren și construcție, aferent cimitirului municipal vechi și 
capelei mortuare situate în Bistrița, str.Tărpiului 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul deschis  al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie.  
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: avizul 
comisiilor reunite este aviz favorabil cu 16 voturi ”pentru”. 

Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați!  
Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 0 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

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 Abs  

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 Da  

Tabără Camelia Da  

 Da, mulțumesc! Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.  
 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
acordarea unor facilități privind anumite taxe locale stabilite pentru 
ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Bistrița 

Proiectul de hotărâre cuprinde 4 articole şi se adoptă cu votul deschis  al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie.  
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 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: cu aviz 
favorabil în comisiile reunite de ieri.  
 Discuții, comentarii?  
 Domnul Peteleu, am înțeles că aici vreți să comentați. Aveți microfonul 
închis și nu vă aud, domnul Peteleu. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc! Nu vreau să comentez, vreau 
să fac o propunere de modificare a proiectului de hotărâre ... 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: o notez. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: ... astfel: deci articolul 1 se modifică și va 
avea următorul conținut:  
 ”Se aprobă subvenționarea cu 50 % a taxelor pentru ocuparea temporară 
a domeniului public al municipiului Bistrița pentru amplasarea de terase stabilite 
în Anexa 11 b pozițiile 1, 2 și 3. Anexă la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Bistrița nr. 73/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
datorate de persoanele fizice și juridice în municipiul Bistrița în anul 2020 pentru 
perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 sub condiția ca operatorii economici 
care închiriază domeniul să nu figureze cu debite restante aferente acestor taxe 
la data de 1 iunie 2020. 
 Se introduce un nou articol 2: se aprobă extinderea suprafețelor ocupate 
de terase dincolo de frontul clădirii în situația în care suprafața terenului permite 
acest lucru. 
 Am completat cu acest articol 2 tocmai pentru a veni în sprijinul 
operatorilor economici care prestează servicii de alimentație publică pe terase, 
acolo unde suprafața de teren permite, să se poată face această extindere 
pentru asigurarea măsurilor de distanțare socială impuse prin legislația în vigoare 
în această situație de criză sanitară.  
 Astfel ei își pot crește numărul de mese și categoric și numărul de clienți.  
 Mulțumesc! Asta era propunerea, dar cred că ar mai trebui completată 
această hotărâre cu un articol: la prima rectificare bugetară se vor stabili, se vor 
identifica capitolele din buget de unde se vor asigura aceste sume pentru 
subvenționarea acestor taxe cu 50%.  
 Vreau să vă spun că așa cum în luna martie, post-aprobare buget, s-a 
venit cu o propunere de subvenționare a taxelor pentru salubrizare, cred că nu 
este absolut nici o problemă legală să subvenționăm și alte taxe, în situația de 
față este vorba de taxele pentru ocuparea temporară a domeniului public al 
municipiului Bistrița. Categoric că, dacă noi dorim și sunt solicitări, pentru că nu 
am văzut alte solicitări vis-a-vis de alți operatori economici care au amplasate 
construcții provizorii sau eu știu ce, mijloace de publicitate sau alte terenuri 
pentru amplasarea diverselor construcții pe domeniul public, această măsură se 
poate extinde și în cazul lor, dar trebuie să fie, categoric, și solicitări. În cazul de 
față sunt solicitări formulate în scris de către operatorii economici, în special de 
către cei care își desfășoară activitatea în Centrul istoric al municipiului Bistrița, 
adică pe pietonal. Mulțumesc! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc și eu! Modalitatea prin care dau cuvântul, n-am văzut o altă 
chestiune, e prin ridicare de mână, cei care doriți să vă înscrieți la cuvânt, și-n 
ordinea în care ați ridicat mâna, domnul viceprimar, domnul primar și domnul 
Sabău. Dacă sunt și alte intervenții, vă rog să ridicați mâna, încerc să fiu atentă 
și să vă dau cuvântul în ordinea în care ați solicitat. Domnul Cristian Niculae, nu 
se aude, deschideți microfonul, vă rog! 
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 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: am reținut că domnul Peteleu - mulțumesc că mi-ați dat cuvântul - 
dorește subvenționarea, nu reducerea taxelor, eu am să cer oricum o pauză de 
consultări, pentru că îmi doresc să venim în sprijinul antreprenorilor. Aș vrea să 
vă spun, domnule Peteleu, că atunci când am venit cu subvenționarea taxei de 
salubrizare, noi am arătat sursa de unde se poate face, înainte, anticipat 
subvenționării taxei, și să vă spun că ne-am gândit și noi cum am putea ajuta 
antreprenorii prin mărirea suprafeței. 
 Din păcate, și mă refer aici la Pietonalul Liviu Rebreanu, suprafețele nu se 
prea pot extinde decât în cazul celor care sunt pe capetele pietonalului, pentru că 
dacă se extind în adâncime și vin către centrul străzii, a pietonalului, acolo avem 
un spațiu de 4 – 5 metri de acces pentru mașinile de aprovizionare. Dacă se 
extinde în lateral, ei vor încurca accesul reveranilor, celor care locuiesc în curțile 
interioare din imobilele din Centrul istoric. 
 Cred că această propunere de mărire a suprafețelor este una bună, dar se 
va putea aplica în foarte puține situații, dacă ne referim la Pietonalul Liviu 
Rebreanu, dar nu ne referim doar la Pietonalul Liviu Rebreanu, bineînțeles.  
 Pe de altă parte, nu ați specificat în propunerea dumneavoastră că mărirea 
de suprafețe este permisă cu, mă rog, cu aceeași chirie, sau cu chirie 
subvenționată, pentru că dacă le mărim suprafața, trebuie să le mărim și chiria, 
tot cu 20 de lei pe metru pătrat, cum am stabilit anul trecut. Deci era incompletă 
propunerea dumneavoastră, dar, cam atâta.  
 Eu oricum, vreau să cer o pauză de consultări și dacă putem să facem 
legal acest lucru, neavând sursa bugetară indicată, eu sunt de acord, pentru că 
pornesc în această discuție constructiv, pentru a veni în sprijinul antreprenorilor. 
Vă mulțumesc! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți, doamna președintă, în 
completarea a ceea ce a spus .... 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: după ce 
intervin și ceilalți, vă rog din suflet, o să vă dau cuvântul. Am anunțat pe cei care 
au cerut intervenții, nu pot să vă dau cuvântul de câte ori doriți, trebuie să 
păstrăm totuși o regulă și o rânduială, domnul Peteleu. O să aveți cuvântul după 
domnul Sabău, așa cum am anunțat. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: am solicitat cuvântul, mi-l dați când doriți 
dumneavoastră.  

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, domnul 
primar, vă rog să interveniți! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: mai întâti, 
doamna președintă, v-aș ruga să nu puneți primarul la rândul consilierilor, pentru 
că sunt date pe care eu le am și domnii consilieri nu le au, și discuțiile pot să se 
ducă într-o zonă care nu își are rostul, doar de măcinat timp.  

Diferența între subvenționarea taxei pentru salubritate și a acestei taxe 
este ca și între cer și pământ. Aceea a fost o taxă specială pe care o putem 
subvenționa conform legii. Aceasta este o taxă obișnuită care nu se poate 
subvenționa, deci nu avem temei legal ca să putem subvenționa o taxă obișnuită. 
Taxa obișnuită poate fi subvenționată atunci când se modifică pentru anul 
următor. Deci propunerea domnului consilier Peteleu este ilegală.  

Cea de-a doua propunere a domnului consilier Peteleu și care am discutat-
o cu domnul viceprimar Cristian Niculae, de creștere a spațiului pe care-l 
folosesc cei care au închiriat spații pentru terase, însă problema este în felul 
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următor – nu în toate locurile se pot mări spațiile. Unele se pot mări cu mai puțin, 
altele cu mai mult. Și atunci intervenim noi și dirijăm concurența. La unii, acolo 
unde există posibilitatea, le creăm niște facilități în dauna celorlalți. Deci n-o să 
se poată face, decât dacă putem face la absolut toată lumea care are închiriate 
terase, ori acest lucru este imposibil. De aceea, eu consider că ambele propuneri 
făcute de domnul consilier Peteleu sunt ilegale. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc, domnul Primar! Domnul consilier Sabău! 

Domnul consilier Sabău Gheorghe: mulțumesc, doamna președintă! 
Domnule primar, sigur că sunt multe lucruri de adăugat peste ceea ce ați spus 
dumneavoastră. Eu vreau să spun că într-adevăr sunt probleme de legalitate cu 
privire la aceste subvenții, pentru că așa cum spuneați, nu este o taxă specială, 
ci este normală, și apoi mai este un lucru care cred că ar trebui lămurit: în 
condițiile extinderii suprafețelor pe care le utilizează acești agenți economici, 
cred că asta ar însemna și o modificare a contractului inițial, ori aceasta se poate 
face cu o altă hotărâre de consiliu local, în condițiile în care se solicită acest 
lucru. Mulțumesc foarte mult! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Domnul consilier Peteleu! Da, domnul consilier Peteleu, nu vă auzim. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: da, o să le iau pe rând. 
Vis-a-vis de ce spunea domnul viceprimar Niculae, de indicarea sursei de 

finanțare – indicarea sursei de finanțare, domnule viceprimar, nu ați făcut-o nici 
pe acel proiect de hotărâre, decât verbal. Deci ea nu există în scris în proiectul 
de hotărâre.  

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  cum nu am făcut-o, am făcut-o, domnule Peteleu! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: în proiectul de hotărâre nu există scris așa 
ceva.  

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:   haideți, că astea deja sunt povești... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: eu îl am în față și l-am studiat ieri. Nu ați 
indicat nici o sursă de finanțare.  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: am indicat - din subvenția 
acordată pentru transportul public. Eu îmi amintesc perfect lucrul acesta. Vi-l 
amintiți și dumneavoastră, bineînțeles. Din banii alocați pentru subvenția 
transportului public, am indicat că ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  dacă mă lăsați să vă spun până la sfârșit, 
da, aveți dreptate, dumneavoastră ați spus la microfon, dar nu ați indicat în 
proiectul de hotărâre. Ca urmare, și eu am spus la microfon că, la prima 
rectificare de buget se vor identifica sursele de fiannțare pentru această 
subvenție. 

Domnule primar, nu am văzut nici o prevedere legală vis-a-vis de ceea ce 
spuneți dumneavoastră, că doar taxele speciale pot fi subvenționate. Deci,     
indicați-mi, vă rog, din codul fiscal, articolul care spune lucrul acesta, sau mă rog, 
o altă legislație incidentă. Nu am văzut nici o prevedere vis-a-vis de lucrul acesta, 
ca urmare, îmi mențin propunerea pe care am făcut-o. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, domnul 
primar! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
consilier, taxele speciale se pot modifica oricând în timpul anului și de aceea ele 
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pot fi și subvenționate oricând în timpul anului. Pe când taxele obișnuite nu pot fi 
modificate în cursul anului, deci nu pot fi nici subvenționate. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: deci eu nu am propus modificarea taxelor, 
ci subvenționarea. Este cu totul altceva. Propunerea pe care am făcut-o eu o 
consider legală, nu există în momentul de față nici un argument vis-a-vis de 
nelegalitatea acestei propuneri. Dacă este nelegală, bineînțeles că ea nu va 
trece de Prefectură și atunci ne vom întoarce în consiliu să găsim alte soluții. 
Dar, până una alta, nu am nici un indiciu că această propunere de subvenționare 
a unei taxe este nelegală. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Cred că .... domnul primar! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
consilier Peteleu, în administrația publică nu este ca în domeniul privat. Adică în 
privat, ceea ce nu interzice legea înseamnă că permite. În administrația publică 
trebuie să avem text de lege care ne permite. Deci dumneavoastră dacă veniți și 
faceți o propunere de subvenție, trebuie să spuneți că  - propun să se facă 
subvenția în conformitate cu legea numărul, articolul numărul. Ori, 
dumneavoastră în loc să dați o astfel de denumire, ați dat un exemplu pe o taxă 
specială. Deci dumneavoastră care faceți propunerea, trebuie să veniți și să ne 
spuneți articolul de lege care permite. Încă o dată spun, așa este în administrația 
publică, nu ca în privat.  

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

Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți? Da, mulțumesc! 
Domnule primar, vă rog să-mi indicați în preambulul proiectului de hotărâre 

prevederea legală care vă permite să reduceți această taxă cu 50%. Vă rog să-
mi precizați, în preambulul proiectului de hotărâre inițiat de domnul viceprimar 
Niculae, care este articolul care vă permite reducerea acestei taxe cu 50%?  

 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: mă întrebați 
pe mine? Dar nu eu sunt inițiatorul, domnule consilier, și după cum ați putut 
vedea, nici raport favorabil nu este. Deci nu mă întrebați un lucru pe care nu vi-l 
pot spune. Întrebați inițiatorul, eventual.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  ați spus că propunerea mea este ilegală...  
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: tocmai de aceea a vrut să-l retragă. 

La insistențele dumneavoastră l-a lăsat.  
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius:  eu am crezut că discutăm 

serios aici, și nu ne batem joc de oamenii de pe pietonal și nu venim cu 
cacialma, cu propuneri de-astea..... 

Domnul consilier Peteleu Ioan:   dar este o propunere foarte serioasă. Am 
venit, așa cum ați venit dumneavoastră .... 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  domnul 
Peteleu, v-am lăsat să vorbiți, vă rog să-l lăsați pe domnul viceprimar .... 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius:   eu m-am bazat pe 
seriozitatea dumneavoastră în momentul în care am menținut proiectul pe 
ordinea de zi. Am crezut că veniți cu o propunerea serioasă, dar îmi dau seama 
că umblați cu cacialmale, cu tot felul de... 

Domnul consilier Peteleu Ioan:    care sunt cacialmalele, domnule 
viceprimar? Care e cacialmaua? 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: domnule consilier, eu aș dori, 
înainte de a retrage proiectul de pe ordinea de zi, să ascult opinia domnului 
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Cincea Dumitru, director al Direcției Administrație Publică, Juridic, cu privire la ce 
ați spus dumneavoastră și la legalitate, că l-am văzut că vrea să intervină. Vă 
rog, domnule Cincea! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, 
mulțumesc! Vă rog, domnul Cincea a cerut cuvântul. 

Domnul Cincea Dumitru-Matei – director executiv al Direcției Administrație 
Publică, Juridic – înlocuitorul de drept la această ședință a Secretarului general 
al municipiului: da, am vrut eu să intervin. Legat de proiectul de hotărâre, nu 
numai că există raport nefavorabil, dar personal am fost nevoit să fac refuz de 
avizare a proiectului care a fost înregistrat în registrul special, atâta vreme cât nu 
există încă temei legal care să ne permită scutirea cu 50% de la plata taxei.  

Propunerea domnului consilier Peteleu schimbă radical proiectul de 
hotărâre, ducându-l dintr-o zonă prevăzută de codul fiscal, în alte zone. 
Subvenția este specifică serviciilor publice. Deci noi nu suntem acuma în 
prezența unui serviciu public. Se subvenționează diferența de tarif dintre costul 
operatorului și suportabilitatea cetățeanului. Taxa de gunoi este subvenționată 
pentru că există prevedere, legea salubrizării, Legea 101, deci există prevedere 
expresă. La fel și în cazul transportului, există prevedere – legea transporturilor. 
Deci sub acest aspect sunt două probleme: o dată problema de formă, că 
propunerea dumnealui schimbă total natura proiectului de hotărâre și în felul 
acesta ea este lipsită de raport al serviciilor de specialitate și a doua problemă, 
de fond, pentru că în momentul acesta eu n-am identificat să existe vreun text de 
lege, poate există, poate nu-l cunosc eu. Dar potrivit Codului fiscal secretarul 
avizează sau refuză să avizeze proiectele de hotărâri și în ipoteza în care se 
aprobă, va refuza, dacă le apreciază nelegale, contrasemnarea, informând 
consiliul local în următoarea ședință.  

Deci, din punctul meu de vedere, există probleme de legalitate asupra 
propunerii. Dacă se adoptă, voi refuza contrasemnarea în următoarea ședință.  

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, am 
înțeles punctul de vedere al domnului cincea. Da, domnul Rus Constantin. 

Domnul consilier Rus Constantin: mulțumesc! Aș dori să intervin pe 
procedură și anume, în ședința de comisii de ieri s-a făcut o precizare asupra 
acestui proiect de hotărâre, că el rămâne pe ordinea de zi la plen dacă se 
primește un document foarte important pe care l-a invocat domnul jurist Cincea. 
Mă gândesc și eu vă propun ca în virtutea acestei inadvertențe să nu putem 
discuta în continuare acest proiect de hotărâre pentru că a fost supus unei 
cauzalități, dacă avem aprobare, dacă se primește un document legal prin care 
să ..., altfel eu cred că nici nu are rost să mai discutăm în continuare, că atunci 
vom veni cu o mulțime de propuneri în această ședință de plen, să modificăm un 
draft, un proiect de hotărâre care corect este: nu are bază legală. Proiectul de 
hotărâre despre care discutăm noi acum și prin ceea ce am validat ieri, astăzi n-
are nici o bază legală. Și după aceea, simplu ca nespecialist, nefiind jurist, e o 
diferență mare între verbul ”a subvenționa” și ”a reduce” dintr-o taxă. Adică să 
intervină administrația locală în piața liberă și să favorizeze un număr de oameni 
care merită, având în vedere situația specială prin care trecem, dar nu putem 
face într-o astfel de ședință așa ceva pentru că ar interveni și bineînțeles, ar 
putea veni o mulțime de oameni de afaceri care au fost afectați profund în 
această perioadă și nu cred că este bine.   

De aceea, doamna președintă, eu am invocat procedura, nici nu cred că 
trebuie să-l mai discutăm în continuare. Nu știu ce va face domnul viceprimar 
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Niculae, mă gândesc că el ar trebui retras având în vedere că nu îndepliniște 
condițiile puse ieri, când ne-am exprimat votul. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, 
mulțumesc și eu! Domnul viceprimar! 

Domnul consilier Hangan Sorin: nu înțeleg de ce ieri ați votat ceva ce n-
avea bază legală. Astăzi nu mai puteți.  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: ieri s-a dat un aviz, domnule 
consilier, nu s-a votat proiectul, haideți, nu încercați să dezinformați. 

Mie îmi este foarte clar, am ascultat opiniile dumneavoastră și mi-am făcut 
o părere. Regret că guvernul nu a venit până la această dată, din 7 mai și până 
acuma cu nici o precizare și eu sper ca în perioada următoare să vină cu cadrul 
legal, să ne pună la dispoziție pentru a reveni cu acest proiect cât mai repede 
posibil. 

Având în vedere cele discutate și argumentele aduse, mie îmi este foarte 
clar că la ora asta nu avem un cadru legal pentru a promova acest proiect și îl 
retrag de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! 

 
Proiectul de la punctul 4 de pe ordinea de zi a fost retras de către 

inițiator, domnul viceprimar Niculae Cristian Marius.  
 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, 

mulțumesc! 
Domnul consilier Rus Constantin:  doamna președintă, doresc să intervin. 

Mi s-a pus o întrebare de către domnul consilier Sorin Hangan – de ce am votat 
ieri? Păi astăzi s-a spus suficient de mult aici, de ce - pentru că ne dorim ca 
această categorie de oameni de afaceri, să se in tervină, să fie ajutați astfel încât 
să-și poată desfășura activitatea în condiții firești. Nu mai faceți analize de text 
de luări de cuvânt, domnul Hangan. Veniți cu propriile idei, supuneți-le aprobării 
consiliului și atunci o să avem răspunsuri pentru toate. Mulțumesc! 

Domnul consilier Hangan Sorin:  una-i una, ilegalitățile sunt alta. Ieri ați    
făcut-o, azi nu mai faceți, că sunteți lași, de-aia.  

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:    da, 
mulțumesc mult de tot! Vă rog să nu divagăm de la ordinea de zi a ședinței. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: nu divagăm, ca și concluzie – clar că 
este.... 

Domnul consilier Hangan Sorin: când vreți, faceți ilegalități .... 
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: concluziile faceți-le pe 

facebook, nu consumăm ședința de consiliu local.... 
 

 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Proiectului “BISTRIȚA 2030”, care va beneficia de finanțare prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Proiectul de hotărâre cuprinde 5 articole şi se adoptă cu votul deschis  al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie.  
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: avizul 
favorabil din comisiile reunite de ieri. 

Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați!  
Domnul consilier Hangan Sorin: nu mai scăpăm de practicile astea 

comuniste! 
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: domnul Hangan, faceți ce 
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trebuie să faceți – sunteți la putere, lăsați retorica asta de opoziție, că sunteți la 
putere de atâta timp. Faceți ce trebuie să faceți!  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  dar faceți dumneavoastră, domnule, că 
sunteți în executiv! 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius: stați că noi facem și am făcut, 
și acuma sunteți voi la rând să faceți și nu faceți ce trebuie. Bistrițenii trebuie să 
vadă că nu faceți ce trebuie să faceți, asta este realitatea.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:   asta spuneți dumneavoastră acuma. 
Legiuitorul, consiliul local a stabilit o taxă pe care n-o poate subvenționa. Asta 
vreți să spuneți? Adică cum?  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius:  asta îmi spun juriștii primăriei. 
Domnul consilier Sabău Gheorghe: Consiliul local nu este legiuitor! 
 
Doamna președintă de ședință Tabără Camelia anunță rezultatul votului. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 2 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat  

Kozuk Andrei Ioan Nu a votat 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs  

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 Da  

Tabără Camelia Da  

Cu 18 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 
 

 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița 
nr.126/02.08.2018 privind aprobarea Proiectului "Reabilitare și modernizare 
Școala Gimnazială nr. 1, Municipiul Bistrița" și a cheltuielilor legate de 
proiect 

Proiectul de hotărâre cuprinde 5 articole şi se adoptă cu votul deschis  al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie.  
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: aviz favorabil 
din comisiile reunite. 

Discuții, comentarii? Nu sunt. Vă rog să votați!  
Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 
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Au votat 18 

Nu au votat 2 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat  

Kozuk Andrei Ioan Nu a votat 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs  

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 Da  

Tabără Camelia Da  

 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc! Cu 18 de voturi ”pentru” și ultimul proiect a fost adoptat. 
 

Mulțumesc pentru prezență și participare! Ne vedem la următoarea ședință 
ordinară sau extraordinară, după cum ne va invita executivul. Mulțumesc! O        
după-amiază plăcută, tuturor! 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, doamna preşedinte de şedinţă 
Tabără Camelia declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Bistriţa din data de 10.06.2020. 
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