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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi 12.03.2020 în şedinţa de îndată  
a Consiliului local al municipiului Bistriţa 

 
 La şedinţă participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, Primarul 
municipiului Bistriţa – domnul Creţu Ovidiu Teodor, Administratorul public al 
municipiului Bistrița – domnul Avram George; Viceprimarul municipiului Bistriţa 
– domnul Niculae Cristian Marius; Viceprimarul municipiului Bistriţa – domnul 
Muthi Adrian Gelu; doamna Gaftone Floare - Secretarul general al 
municipiului; Cincea Dumitru – Matei – director executiv Direcția Administrație 
Publică, Juridic; Ruști Mihai – Șef Serviciu Relații publice, Comunicare; Scurtu 
Nicolae – director executiv Direcția economică; Marina Vasile – director 
executiv Direcția Patrimoniu; Radu Irinel  – Șef Serviciu Voluntariat pentru 
Situații de urgență ; Bogatean Adriana Silvia - consilier juridic Compartimentul 
Pregătire Documente, Contencios, Cionca Terezia Tanţa – consilier 
Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Suciu Anca – Emilia - 
consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; reprezentanţi ai 
mass-media locală. 
 
 Şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.61/12.03.2020, 
care a fost afișată la sediul și  pe pagina web a instituţiei. 

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți 19 consilieri locali din cei        
21 de consilieri locali în funcție. Absentează: doamna consilier Tabără Camelia 
și doamna consilier Flueraș Cristina Georgia. 

 
Se intonează Imnul de stat al României. 
 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință:      
Mulțumesc! Consiliul local al municipiului Bistrița reunit în ședință convocată 
de îndată  – 12 martie 2020. Suntem 19 consilieri prezenți, este întrunit 
cvorumul de ședință, declar deschise lucrările ședinței. 

Vă rog, domnule primar, dacă doriți să interveniți? 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: da, 

doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc că ați dat curs convocării 
pentru o ședință de îndată a consiliului local care are menirea de a permite 
accesul la rezerva de 500 de mii de lei pentru a o folosi în scopul diminuării 
sau anulării unor efecte ale diseminării virusului corona.  

În rectificare este prins doar acest lucru,  trecerea sumei de la fondul de 
rezervă la Capitolul 61.02 - Ordine publică și situații de urgență. Cu acești bani 
vom achiziționa materiale și servicii pentru a rezolva problemele create de 
răspândirea virusului.  
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 Și tot cu această ocazie doresc să vă informez că luni și marți am fost 
invitat la un colocviu, o dezbatere pe teme de management de către 
Universitatea de München, chiar dacă lucrurile nu se petrec ca-n Italia sau în 
altă parte, dar un colocviu care ar fi trebuit să dezbată probleme de 
management și de IT a dezbătut foarte multe probleme referitoare la 
răspândirea și lupta împotriva coronavirusului. Vă mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Vă rog, domnule consilier Peteleu! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc, domnule președinte! 
Eu v-aș întreba dacă considerați că această sumă este suficientă? – o 

întrebare. 
Și a doua întrebare: în proiectul de hotărâre faceți trimitere la niște 

anexe care nu sunt în materialele de ședință, dacă ne puteți specifica ce 
înseamnă acele anexe? Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
mulțumesc! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: nu știm 
dacă suma este suficientă. Deocamdată avem în rezervă această sumă și am 
deblocat-o pentru situații de urgență. În cazul în care suma nu va fi 
corespunzătoare, o să vedem, poate până atunci se instalează și-un guvern și 
vom beneficia de sume și de la nivel de guvern sau dacă nu, va trebui să 
facem altfel de rectificare și să luăm sume de la niște alocări la care vom 
renunța în a le mai... – acțiuni la care vom renunța să le mai facem și vom 
trece banii în această zonă.  

Nu știu despre ce anexe discutați. 
Domnul consilier Peteleu Ioan:  la articolul 4 din proiect se face trimitere 

la..., de fapt și la articolul 2. La articolul 4, la anexa 1 și 2 care fac parte din 
prezenta hotărâre și, deasemenea, se face trimitere la anexele 3 și 6 din altă 
hotărâre. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: vă 
rog, domnule director! 

Domnul Scurtu Nicolae – director executiv Direcția Economică: este 
vorba de anexele la Bugetul local, așa cum a fost aprobat la aprobarea 
bugetului. Anexa 1 – bugetul general scrie, dacă vă uitați, Anexa 1 este 
Bugetul general, Anexa 2 este Bugetul local și așa mai departe. Deci se face 
referire  - care se modifică și care nu se modifică. Nu sunt anexe cu alte 
informații.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: da, 
mulțumim! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: da. Cred că în acazul acesta trebuia să 
specificați la un singur articol: anexele 1, 2, 3 și 6 la hotărârea de consiliul 
local mă rog, se modifică sau nu se modifică. Așa, aparent, la articolul 4 
dumneavoastră ar trebui să aveți la acest proiect de hotărâre în anexe, 
anexele 1 și 2 care nu sunt.  

(se discută în sală fără microfon) 
Domnul consilier Peteleu Ioan: ... nu este cazul, dumneavoastră ați făcut 
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proiectul de hotărâre care sună într-un fel și, de fapt, este în alt fel. Asta este, 
mă rog, nu există acele anexe. Să nu ne trezim, să nu ne trezim, domnule 
director, indiferent de volumul materialelor, anexele trebuiau să fie la această 
ședință indiferent de volumul materialelor, pentru că altfel ne trezim în situația 
în care s-a aprobat Planul de Urbanism General cu cinci documente pe masa 
consilierilor și restul, mă rog, au fost la unii probabil în sertare. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
domnul consilier, proiectul pe care cred că-l aveți și dumneavoastră 
precizează foarte limpede că nu se modifică nimic altceva în afară de ceea ce 
votăm noi. Adică nu anexăm un alt rând de anexe față de cele din urmă. 
Poftiți? ... de acord, dar noi stabilim foarte limpede ce modificăm, asta vreau 
să vă spun. Putem și s-o lungim până diseară, dacă nu, o și suspendăm dacă 
e cazul, dacă nu-i bună documentația...(se discută în sală fără microfon)..., 
tocmai asta facem. Vă rog, doamna secretar! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
deci, stimați consilieri, articolul 36 din Legea 273 din 2006 – Legea finanțelor 
publice locale reglementează modul de utilizare a fondului de rezervă pentru 
finanțarea unor activități neprevăzute sau urgente.  

Stimați consilieri, această activitate pentru situații de urgență ar fi trebuit 
să fie prevăzută în bugetul pe care dumneavoastră l-ați aprobat în urmă cu 
două luni. Este legal și este firesc ca ordonatorul principal de credite să aibă la 
îndemână o sursă de finanțare pentru acest gen de activități. După cum 
dumneavoastră ați observat, la nivel nu este o efervescență, nu vedeți că toate 
consiliile locale se întrunesc în ședință de îndată. Vă destăinui că mi-ar fi 
plăcut ca discuțiile să fie mai mult pe Planul de acțiune, ce ar trebui să facă 
autoritatea locală, Comitetul local pentru situații de urgență și așa mai departe, 
în relația cu cetățenii municipiului Bistrița, și mai puțin pe sursa de finanțare.  

După cum ați văzut, Organizația mondială a sănătății a declarat 
pandemie și, probabil, așa cum am auzit și din presa națională, vor veni 
fonduri din bugetul de stat și vor veni și din partea Uniunii Europene. S-ar 
putea ca aceste cheltuieli să nu le facem sau să le putem deconta. 

Domnilor consilieri, desigur că sursa de finanțare este identificată, însă 
și cu privire la lista cheltuielilor, dacă noi am fi respectat întru tocmai, întru totul 
prevederile Legii 481 din 2004 privind protecția civilă sau Ordonanța 21 din 
2004 privind sistemul național al situațiilor de urgență, noi am fi avut acuma un 
plan de acțiune și am fi știut care ne sunt prioritățile. Însă repet, eu cred că 
trebuie să ne focalizăm pe planul de acțiune și ce trebuie să facem și probabil 
că domnul primar sau domnul viceprimar care a condus Comitetul local pentru 
situații de urgență o să vă informeze care sunt hotărârile luate și hotărâri care 
urmează să fie luate pentru siguranța cetățenilor municipiului Bistrița. 
Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
mulțumesc! Bun. Abordăm proiectul unic de pe ordinea de zi ...., vă rog, 
domnule consilier! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc!  
Mulțumesc, doamna secretar pentru precizări, acesta a fost și scopul 
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întrebării mele din comisie, dar nu mai contează, am primit suficiente 
răspunsuri. 

Vis-a-vis de proiectul de hotărâre, articolul 4, dacă considerați că este 
legal ca noi să votăm în momentul de față, fără ca acele anexe să fie... 
(înregistrare întreruptă câteva secunde)  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
numai un moment, să găsim o soluție. Anexele 1 și 2, numai un moment, nu 
putem să-l eliminăm, că vroiam să eliminăm articolul, ne spune domnul că nu. 
Dar anexele sunt cele... 

Vorbește fără microfon domnul director Scurtu Nicolae – director 
executiv Direcția economică – de la aprobarea bugetului Anexa 1 este 
nemodificată efectiv, ca să fie ... e vorba de Anexa 1 - Bugetul general 
centralizat și Anexa 2 este bugetul local cu modificarea .... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
haideți să le nuanțăm. Anexa 1 nemodificată față de modul în care a fost 
aprobată în hotărârea, vă rog să mă ajutați, cu număru 3, privind aprobarea 
bugetului local, și Anexa 2 cu modificările aprobate la capitolul 54.02 și 61.02 
fac parte integrantă, deja asta ar trebui să lămurească lucrurile. E bine așa? 
Nu? De ce?  

Domnul consilier Peteleu Ioan: eu întrebam în sensul în care, dacă citim 
proiectul de hotărâre cap-coadă, o să vedem că nu este normal așa cum s-a 
prezentat și cu ce documente avem pe față, inclusiv la articolul 1 se face 
trimitere la Anexa nr.1 care nu există. Iar... am înțeles ce ați spus, domnule 
președinte, dacă Anexa 1 nu se modifică, atunci Anexa 1 trebuie să fie indicată 
la articolul 5 cu celelalte două anexe care nu se modifică, adică Anexa 3 și 6.  

Domnul Scurtu Nicolae – director executiv Direcția Economică: dacă se 
dorește neapărat și vreți să vi le pun la dispoziție, îmi dați voie doar două 
minute și vi le pun la dispoziție, nu știu la ce vă ajută.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule director, nu mă înțelegeți greșit, 
eu am întrebat din punct de vedere tehnic, pe procedură, dacă este în ordine 
așa cum este prezentat proiectul de hotărâre, fără acele anexe. Și întrebarea 
era pentru doamna secretar. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
doamna secretar, vă rog! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
stimați consilieri, pe tehnică legislativă, domnul consilier ar avea dreptate. Însă 
dacă vă uitați la toate hotărârile care le-am avut, cu rectificarea, asta a fost o 
întrebare pe care eu i-am pus-o și domnului consilier la rectificare, zice: 
anexele 1 – 9 fac parte ..., domnul consilier, domnul director! Deci este 
pretenția și a Direcției Generale a Finanțelor Publice, acum Agenția 
Administrarea Finanțelor Publice, de câte ori rectificăm trebuie să meargă cu 
tot ceaslovul, ca o republicare, domnul consilier. Așa se explică că se face 
trimitere la niște anexe care ulterior să știți că le listează și chiar le duce la 
finanțe. Deci ele sunt aceleași, m-am îngrijit să avem situația similară cu ce-ați 
aprobat dumneavoastră.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: vă 
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rog, domnule primar! 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 

președinte, vă rog să dați o pauză. Domnule director, te duci să aduci imediat 
anexele să le dai domnilor consilieri, că de când tot povestim aici dacă sunt 
anexe sau dacă nu, le aduceam. Noi în raport am scris foarte clar ce se 
modifică, de la rezervă - la situații de urgență. Dar dacă trebuie să puem la 
dispoziție toate documentele, le punem, că de-aia suntem plătiți.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
domnule primar, eu sunt lămurit cu privire la ceea ce mi-a spus doamna 
secretar, și aș vrea să-mi continui lucrările. Dacă cineva dorește să vadă 
anexele, poate să le vadă. În ce mă privește, aș dori să..., o dată, pe ordinea 
de zi vă rog să ne pronunțăm, că nici nu am votat ordinea de zi, dacă se poate 
să ne dați un vot. 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al municipiului Bistrița pe anul 2020. 

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

 
Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Abs. 

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 Da 

Tabără Camelia Abs. 

  
 Cu 19 voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.  
 
 Proiect unic pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe 
anul 2020 
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Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: mi 
s-a comunicat avizul favorabil al comisiilor reunite, stimați colegi, intrăm în 
dezbateri.  

Dacă sunt intervenții, înafară de cele care au fost până acuma?  
Domnul consilier Antal Attila: dacă-mi permiteți, domnule președinte?  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: vă 

rog, domnul consilier! 
Domnul consilier Antal Attila: nu vreau să pară întrebarea mea sau 

propunerea mea de domeniul științifico – fantasticului dar, deja trăim parcă 
filme științifico-fantastice, dar pentru viitor, nu știu dacă este posibil, dar poate 
n-ar fi rău să pregătim sau să pregătească cei care se pricep, o platformă   
online cum se dorește acuma și la școli. Cine știe, poate n-o să fim capabili 
să venim la ședință sau poate va fi carantină, nu putem veni, și este nevoie 
ca să mai alocăm fonduri poate și în viitor, cine știe? Dacă ar fi o platformă 
online să putem vota, nu știu, nu se știe niciodată unde ajungem – Doamne 
ferește! Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
mulțumim! Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, stimați colegi, pe 
fondul problemei modificări: 

Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale - se diminuează cu suma 
de 500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, 
vă rog să votăm această diminuare! Propunere, da.  

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Abs. 

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 Da 

Tabără Camelia Abs. 

 Cu 19 voturi ”pentru” , mulțumesc! 
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 Corelativ, Capitolul 61.02. – Ordine publică și siguranță națională - se 
majorează cu 500 mii lei Cheltuielile cu bunuri şi servicii ale Serviciului de 
Protecţie Civilă şi Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă, vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Abs. 

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 Da 

Tabără Camelia Abs. 

19 voturi ”pentru” aprobat.  
 

 Bugetul local se modifică astfel: Se transferă din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia autorităţilor locale suma de 500 mii lei în bugetul 
Serviciului de Protecţie Civilă şi Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă. Și toate 
celelalte capitole și bugete rămân nemodificate. Vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Abs. 

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  
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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 Abs. 

19 voturi ”pentru”  - mulțumesc! 
 Vot pe proiect, în sine.  
 Puteți rămâne, domnul coleg, să așteptați să vi se pună la dispoziție 
documentele. Noi avem o situație de urgență de gestionat, știți.  

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Abs. 

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 Da 

Tabără Camelia Abs. 

19 voturi ”pentru” - mulțumesc, adoptat! 
 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă 
Bria Dumitru-Alexandru declară închise lucrările şedinţei de îndată a 
Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 12.03.2020. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR GENERAL, 
BRIA DUMITRU ALEXANDRU                      GAFTONE FLOARE 
 

 
 

                                                               REDACTAT, 
                                                                 Consilier Morariu Dorina – Maria  

 
MDM/3 ex. 
 


