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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi 13.02.2020 în şedinţa extraordinară  
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; Secretarul general al municipiului Bistrița - doamna 
Gaftone Floare; Cincea Dumitru Matei – director executiv Direcţia 
Administraţie Publică, Juridic; Albu Maria – consilier al Primarului municipiului 
Bistrița; Fechete Valentina – consilier al Primarului municipiului Bistrița; 
Bradea Ion - consilier al Primarului municipiului Bistrița; Scurtu Nicolae – 
Director executiv Direcția Economică; Morar Camelia – Șef serviciu Direcția 
economică-Venituri; Pop Monica – Arhitectul șef al municipiului; Bilegan 
Daniela Margareta – șef Serviciu Urbanism; Cerceja Elena - Director executiv 
adjunct Direcția Economică Cheltuieli; Brehar Claudia – consilier la 
Compartiment Guvernanță Corporativă – Direcția economică; Frandeș Florin – 
Director Poliția Locală a municipiului Bistrița; Galben Valeria – Șef serviciu 
contabilitate la Poliția Locală a municipiului Bistrița;  Coceşiu Liliana – director 
executiv Direcţia Integrare Europeană; Rus Radu – șef Serviciu 
Managementul Proiectelor – Direcția Integrare Europeană;  Cosma Dorel – 
director executiv Palatul Culturii Bistrița; Petruse Iulia – contabil șef la Palatul 
Culturii Bistrița; Berbunschi Mihai – Șef serviciu la Palatul Culturii Bistrița; 
Moldovan Sever – Șef Serviciu Monumente Istorice; Anca Emil - Titus – șef 
RA ”Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”; Aluaș Aurelia – contabil șef RA 
”Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”; Antoneac Adriana - Director Direcţia 
Educație Turism; Marina Vasile – director executiv Direcţia Patrimoniu; 
Măgeruşan Oniţia – contabil șef la Direcţia Asistenţă Socială;  Anca Maria – 
Șef Serviciu Stare Civilă; Ruști Mihai – Șef Serviciu Relații publice, 
Comunicare; Crețiu Ioan – director executiv Direcția Servicii Publice; 
Sărmășan Dan – director economic Direcția Servicii Publice; Țîțan Vasile – Șef 
Serviciu administrare circulație – Direcția Servicii Publice; Ivașcu Lia – Director 
executiv Direcția Tehnică; Popescu Mihaela – șef Serviciu Investiții – Clădiri - 
Direcția Tehnică; Bretfelean Nicoleta – șef Serviciu Investiții – Căi de 
comunicații – Direcția tehnică; Naghiu Doina – referent de specialitate Direcția 
Tehnică;         Răzoare Luca – director executiv Direcţia de Administrare a 
Pieţelor; Morariu Carmen - Simona – consilier Direcția de Administrare a 
Pieţelor; Valea Adriana – director executiv Direcţia de Sănătate Bistriţa; 
Dumitru Mirela – Șef Biroul Resurse Umane, Organizare; Chicheriţă Ana Maria 
– consilier Serviciul Relații publice, Comunicare; Bogatean Adriana Silvia - 
consilier juridic Compartimentul Pregătire Documente, Contencios, Cionca 
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Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; 
Morariu Dorina – Maria – consilier Compartimentul Pregătire Documente, 
Contencios; delegații sătești ai localităților componente ale municipiului 
Bistrița; reprezentanţi ai mass-media locală. 
 
 Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.19/07.02.2020, 
care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din 
data de 8 - 9 februarie 2020 şi pe pagina web a instituţiei. 

 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți toți cei 21 de consilieri locali 

în funcție.  
 
Se intonează Imnul de stat al României. 
 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință 
declară deschise lucrările ședinței extraordinare ale Consiliul local al 
municipiului Bistrița din 13 februarie 2020. 
 

 PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Stație de epurare și 
conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire prin 
licitație publică a contractelor pentru concesionarea, închirierea și 
vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Bistrița 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Bistriţa pe anul 2020 şi estimat pe anii 2021-2023 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 
2020 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2020 şi estimat pe 
următorii 2 ani 

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

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: cu 
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privire la ordinea de zi, dacă sunt propuneri de modificare? Vă rog! 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: sărut-mâna, 
bună – ziua!  
 Domnule președinte, solicit introducerea pe ordinea de zi a unui proiect 
de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 6 
adoptată în 30 ianuarie acest an – este vorba de Master Planul de apă și 
canalizare pe care îl dezvoltă Aquabis. Proiectul a fost discutat în ședința 
comisiilor reunite de ieri și pentru că trebuie să redactăm și să trimitem 
hotărârea la Aquabis mâine dimineață, la prima oră, aș ruga să se discute, tot 
așa, la începutul ședinței de consiliu. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc, domnule primar! Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, cu privire la 
propunerea de suplimentare a ordinii de zi, vă rog să vă pronunțați! Votați, vă 
rog! 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 17 

Nu au votat 2 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Abs 

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 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 Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abs 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 Cu 17 voturi ”pentru” și doi consilieri nu au votat, propunerea de 
suplimentare a ordinii de zi a fost adoptată.  
 Cu privire la aducerea proiectului de pe poziția 6 pe poziția 1 și 
renumerotarea corespunzătoare a celorlalte poziții, vă rog! Votați, vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 21 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 
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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 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 Da  

 21 de voturi ”pentru” propunerea a fost adoptată. 
 
 Ordinea de zi, vă rog, cu propunerile adoptate! 

   Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

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 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 Nu a votat 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Nu a votat 

  Cu 19 voturi ”pentru” și doi consilieri nu au votat, mulțumesc, 
ordinea de zi a fost adoptată.  
  

ORDINEA DE ZI APROBATĂ 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului 
Local al municipiului Bistrita nr.6/30.01.2020 privind aprobarea Studiului 
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de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului 
”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020, a Planului anual 
de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum 
şi mandatarea specială a reprezentantului muncipiului Bistrita, domnul 
primar Ovidiu Teodor Creţu, să voteze si să semneze in Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare in judeţul Bistriţa-Năsăud 
adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-
Nasaud’’ finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 
(P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia 
tarifară si să semneze actul adiţional pentru includerea Planului anual 
de evolutie a tarifelor in  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
nr.3/17.09.2008. 

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

 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Stație de epurare și 

conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect 

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

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire prin 

licitație publică a contractelor pentru concesionarea, închirierea și 
vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Bistrița 

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

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Bistriţa pe anul 2020 şi estimat pe anii 2021-2023 
- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 
2020 

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

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2020 şi estimat pe 
următorii 2 ani 
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- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi adoptată: Proiect de hotărâre 
privind modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al 
municipiului Bistrița nr.6/30.01.2020 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului 
”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Bistrița-Năsăud’’ finanțat prin POIM 2014-2020, a Planului anual 
de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum 
şi mandatarea specială a reprezentantului muncipiului Bistrița, domnul 
primar Ovidiu Teodor Creţu, să voteze și să semneze în Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud 
adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul              
Bistrița-Năsăud’’ finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 
(P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia 
tarifară și să semneze actul adiţional pentru includerea Planului anual de 
evoluție a tarifelor în  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud 
nr.3/17.09.2008 

Proiectul de hotărâre cuprinde 5 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor locali în funcţie. 

Preşedintele de şedinţă solicită rapoartele comisiilor de specialitate 
reunite. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele  Comisiei economice: 
aviz favorabil. 

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

Am avut o propunere de modificare pe comisii cu privire la o anexă din 
acest proiect, stimați colegi, și aș dori să precizez că ceea ce trebuie să 
adoptăm este varianta cu trei cifre după virgulă, cu trei  zecimale după virgulă, 
pentru că documentele sunt și cu două zecimale și cu trei zecimale. 
Rugămintea partenerilor a fost să precizăm expres că varianta de modificare 
pe care o adoptăm este aceea în euro și cu trei zecimale după, în mii euro, mă 
rog, și cu trei zecimale după virgulă.  

Vă rog, în sensul ăsta, stimați colegi, să votăm! 
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: domnule președinte, vă rog să se 

consemneze că nu particip la dezbateri și la vot. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
am luat act de faptul că domnul consilieri Kozuk Andrei nu participă la 
dezbateri și vot. 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  vă 
rog, doamna consilier Fluieraș! 



7 

 

Doamna consilier Fluieraș Cristina Georgia: vă rog să se consemneze 
faptul că nu particip la dezbateri și nici la vot pentru acest proiect de hotărâre. 
Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! De asemenea, am luat act de faptul că doamna consilier Fluieraș 
Cristina nu participă la dezbateri și vot! 
 Doamna consilier Moldovan Victoria Valeria: în aceeași situație mă aflu 
și eu, deci nu voi participa. 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! De asemenea, am luat act de faptul că doamna consilier 
Moldovan Victoria nu participă la dezbateri și vot! 
 Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt. Mulțumesc! 
 Atunci, cu precizările făcute, vă rog să votăm propunerea de a vota 
varianta cu trei zecimale.  

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Da 

Flueraş Cristina Georgia  Nu a votat 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Nu a votat 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Nu a votat 

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 

 18 voturi ”pentru” și trei consilieri nu au votat. 
 
 Și proiectul, cu propunerea adoptată, vă rog! Votați, vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  
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Drulea Dorin Valentin  Da 

Flueraş Cristina Georgia  Nu a votat 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Nu a votat 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Nu a votat 

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 

 18 voturi ”pentru” și trei consilieri nu au votat – proiect adoptat, 
mulțumesc! 
 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi adoptată: Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea Proiectului “Stație de epurare și conducte de 
canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul 
Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect 

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

Preşedintele de şedinţă solicită rapoartele comisiilor de specialitate 
reunite. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele  Comisiei economice: 
aviz favorabil. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Intervenții dacă sunt? Nu sunt.  

Vă rog să votăm proiectul în forma prezentată de inițiator. 
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 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  
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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 21 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. Mulțumesc! 
 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi adoptată: Proiect de hotărâre 
privind aprobarea documentațiilor de atribuire prin licitație publică a 
contractelor pentru concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor 
proprietate publică sau privată a Municipiului Bistrița 

Proiectul de hotărâre cuprinde 9 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor locali în funcţie. 

Preşedintele de şedinţă solicită rapoartele comisiilor de specialitate 
reunite. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele  Comisiei economice: 
aviz favorabil. 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Dacă sunt intervenții pe acest proiect? Nu sunt. 
 Vă rog să votăm proiectul! 

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 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 Da  

 Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. Mulțumesc! 
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 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi adoptată: Proiect de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Bistriţa pe anul 2020 şi estimat pe anii 2021-2023 

Proiectul de hotărâre cuprinde 12 articole şi se adoptă cu votul 
majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

Preşedintele de şedinţă solicită rapoartele comisiilor de specialitate 
reunite. 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele  Comisiei economice: 
aviz favorabil cu două pagini de propuneri de modificare pe care o să vă rog, 
prin grija secretariatului, la fiecare capitol și articol, să le lecturați ca să le 
putem vota. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc, doamna consilier și președinte a comisiei! Vom da noi citire, pe 
măsură ce ajungem la fiecare capitol în cauză, propunerile de modificare 
adoptate deja.  

Înainte de a intra în dezbaterile propriu-zise, domnule primar, dacă 
doriți, stimați colegi aveți cuvântul pentru aprecieri de ordin general cu privire 
la buget.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: mulțumesc! 
Am precizat și la ședința comisiilor reunite că am prezentat în conferință de 
presă și-n dezbatere publică cu cetățenii interesați, sinteza bugetului 
municipiului Bistrița pe anul 2020.  

Caracteristicile principale sunt faptul că asigură funcționarea serviciilor 
sectoarelor de activitate care țin de administrația locală, este obligația legală, 
mă refer aici la Legea 273 din 2006 și Legea 5 din 2020, de a asigura, în 
primul rând funcționarea. Apoi o altă caracteristică este faptul că se înscrie în 
linia crescătoare a bugetelor din ultimii 12 ani și este un buget axat pe 
dezvoltare, bazat pe utilizarea fondurilor europene.  

Valoarea totală cheltuielilor prevăzute în bugetul pe 2020 este de 337 
de milioane de lei și trebuie să mai fac o precizare: sumele aferente fondurilor 
externe nerambursabile sunt în valoare de 121 de milioane de lei. Mă opresc 
aici. Dacă vor fi întrebări sau clarificări, voi face. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc, domnule primar! Alte intervenții dacă sunt? Domnul consilier 
Peteleu, vă rog! Domnul consilier Hangan, vă rog! 

Domnul consilier Hangan Sorin: da, mulțumesc, domnule președinte! 
Mă bucur că domnul primar nu a mai început cu acea sintagmă, că este un 
buget, în principal, bazat pe dezvoltare, deoarece la o analiză foarte atentă, 
am observat că, de fapt, din bugetul propriu de venituri, 93,4% de fapt se duce 
pe funcționare, doar 6,6 % ne putem permite dezvoltare, ceea ce din punctul 
meu de vedere înseamnă un mare semnal de alarmă pentru anii care vin, deși 
se înscrie în linia bugetelor crescătoare, cum spunea domnul primar, vedem 
că și cheltuielile legate de funcționare, de salarii, au crescut, și-n acest ritm, 
anul viitor s-ar putea să avem o problemă în ceea ce privește cu bugetul, să 
nu ne ajungă pentru funcționare în acest ritm. Norocul nostru că nu putem 
spune că-i un dezastru, datorită fondurilor europene. De aceea uneori mi-e 
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greu să înțeleg de ce mulți lideri PSD încă mai au nedumerire în ceea ce 
privește parcursul european al țării noastre, pentru că fără fondurile europene 
nu știu ce ne-am fi făcut. Apoi și cu aceste fonduri am observat că foarte multe 
din proiectele care și anul trecut le-am pus tot la bugetul de dezvoltare, sunt 
cam aceleași. Și Liceul Tudor Jarda, și Centrul intermodal, și care numai – nu 
mai reușit. Și trecerea la nivel cu, calea ferată – foarte, foarte multe investiții în 
care noi avem nevoie de foarte mulți ani ca să le punem în practică, de aceea 
bistrițenii au nedumerire că în fiecare an venim cu bugete de dezvoltare însă 
dânșii nu observă nicicum dezvoltarea orașului. Și ca exemplu- dacă trecerea 
aceea la nivelul cu, calea ferată de pe Lucian Blaga am bugetat-o în august 
2017 și noi sutem în 2020, dacă o investiție de 100 de mii de euro, din punctul 
meu de vedere de atunci a crescut la 200 și ceva de mii - am văzut în bugetul 
de anul ăsta – n-am fost în stare s-o facem, nu știu când vom termina 
proiectele astea de 100 de milioane. Deci eu cred că preocuparea principală a 
primarului și a administrației, sigur că am văzut că un pic a lăsat garda jos, 
domnul primar, pentru că s-a gândit că or vedea cei care vin cum naiba s-or 
descurca, ar trebui să eficientizăm multe, multe din acest servicii, să avem o 
altfel de viziune și poate că ar trebui să lucrăm și la statul de funcții din cadrul 
primăriei pentru că eu am o reală temere - viitoarea administrație va avea o 
mare problemă vis-a-vis de bugetul anului 2021 în ceea ce privește 
funcționarea. Cam asta am observat, în linii mari. 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!  
Este an electoral. Avem alegeri locale - care sunt cele mai importante 

pentru organizațiile locale, mă refer aici la partidele politice. Cred că se poate 
observa, cu ușurință, cei care au participat la dezbaterea publică, au avut 
afișate tot felul de grafice pe ecran. Se poate observa, cu ușurință, că avem un 
buget pe dezvoltare care a crescut exponențial, aș putea spune, exponențial. 
Oare de ce? Oare de ce în ultimii patru ani nu a fost o organizare în așa fel 
încât proiectele să se deruleze în timp? Oare de ce ni se spune că în anul 
2020 se vor face lucruri mărețe care nu s-au putut realiza în 12 ani de mandat 
ai domnului primar Ovidiu Teodor Crețu și în 4 ani de mandat ai domnului 
viceprimar Niculae, pentru că dânșii sunt exponenții acestei administrații, 
această conducere bicefală.  

În opinia mea este un buget populist și avem și dovada. Domnilor, vă 
plângeți că Bistrița fără fonduri europene nu are bani pentru dezvoltare sau 
are foarte puțini. Dar, în același timp, și-o să vedeți și dovada în această 
ședință, ne propuneți să subvenționăm anumite lucruri. Oare nu este aceasta 
definiția populismului? Nu sunteți dumneavoastră exponenții populismului? Nu 
vreți doar voturi și nu altceva? Bineînțeles, ca să mai prindeți un mandat, 
două, trei. Eu sunt convins că așa cum stau lucrurile, și dovada este acest 
buget, asta sunteți, niște populiști. Vreți să îngrășați porcul în ajunul de 
Crăciun și, credeți-mă, sunteți penibili. Considerați că cetățenii nu văd ce se 
întâmplă? Credeți că dacă ați asfaltat niște străzi în 2019, cetățenii nu au 
văzut că timp de 10 – 11 ani și-au rupt mașinile prin gropile de pe aceleași 
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străzi pe care ați pus 4 centimetri de asfalt? Nu v-am auzit, de exemplu, să 
alocați din acei bani pe care-i propuneți pentru acea subvenție, să alocați bani 
pentru a construi o creșă într-una din zonele noi de locuințe ale orașului, 
pentru a reduce mobilitatea și implicit poluarea și bineînțeles pentru a crește 
confortul acelor cetățeni care locuiesc în acele zone. Nu v-am auzit, nu am 
văzut în buget o asemenea propunere. Nu v-am mai auzit să spuneți nimic 
despre Incubatorul de afaceri unde aveți studiu de fezabilitate aprobat. Sunt 
tineri care vor să facă pasul spre anteprenoriat. Cum îi ajutați? Ținând o 
documentație aprobată de nu știu câți ani la sertar? Este tot o dovadă a 
populismului acestei administrații. O propunere din 2014 care, probabil, s-a 
materializat, nu mai rețin exact, prin 2016, într-un studiu de fezabilitate și care 
zace în sertar.  

La fel, nu v-am auzit să veniți cu niște propuneri de a construi parcări cu 
lift în anumite zone aglomerate ale orașului. În 12 ani nu ați fost în stare să 
creați, să construiți nici măcar o parcare, nici măcar o parcare.  

Ăsta este punctul meu de vedere, dacă o să fiți atenți, pe parcursul 
dezbaterilor o să fie multe exemple, inclusiv, inclusiv Strada Mihai Viteazu, 
Strada Mihai Viteazu care în sfârșit, în sfârșit, o să aibă un buget alocat pentru 
a rezolva acea problemă cu apele pluviale. Spun ”în sfârșit”, pentru că 
propunerea a fost făcută în 2014 și nu s-a făcut nimic. S-au purtat banii prin 
conturi, atâta tot.  

Concluzia este clară - bugetul este unul populist, pentru că anul 2020 
este unul electoral și mă refer aici strict la alegerile locale. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim, domnule consilier! Dacă mai sunt intervenții? Vă rog, domnule 
consilier! 

Domnul consilier Rus Constantin: ne găsim în consiliul local, într-unul 
dintre cele mai importante momente ale unui an, respectiv aprobarea 
bugetului, care presupune să vedem ceea ce se propune pentru anul financiar 
2020, pentru anul în care se încheie mandatul actualei administrații, mă refer 
aici la domnul primar, la viceprimari, la consilieri. Cred că este un  moment în 
care trebuie să vedem cu ambii ochi, și bugetul pe acest an și ceea ce s-a 
realizat. Niciodată nu am fost mulțumit de buget, cum cred că nici un consilier 
nu a fost mulțumit de buget, decât..., în toate mandatele în care am fost 
consilier pentru că niciodată bugetul nu este îndeajuns pentru a rezolva toate 
problemele pe care le primit de la cetățeni, pe care le vedem cu ochii noștri, 
despre care aflăm în fiecare zi trecând pe străzile din municipiul Bistrița. Dar 
dacă privim cu ambii ochi, cum spuneam, putem vedea lucrurile excelente 
care s-au realizat. Nu voi fi niciodată de acord cu cei care nu vor să vadă și 
care nu constată că, de exemplu, în acest moment toate școlile din Bistrița 
sunt în reabilitări. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Acest lucru este un 
lucru extrem de important pentru comunicate, acest lucru este extrem de 
important pentru viitorul Bistriței pentru că acolo învață copiii în preprimar, la 
grădinițe, la școlile primare, toate, aproape toate școlile din Bistrița au intrat în 
renovare, sigur, unele sunt în fază terminală, altele sunt în curs de finalizare. 
Trebuie să vedem aceste lucruri și trebuie să ne gândim că managementul 
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unor astfel de lucrări a fost văzut de administrație, a fost aprobat de consiliul 
local în nenumărate rânduri astfel încât acum, putem să privim ca fiind lucruri 
foarte bune.  

Dacă ne uităm cu atenție peste bugetul din acest an, mă surprinde să 
ne spuneți că nu vedem caracterul de dezvoltare. Mă surprinde că nu 
acceptați că s-a..., ați amintit de o stradă. Da, este foarte bine că a venit 
vremea în care să se poată face luucrări. Că este foarte bine să aprobăm 
aceste sume pentru a se rezolva. Din păcate ne copleșește politicul în acest 
an, ne copleșește politicul pentru că fie că vom avea prea multe de spus, fie 
că nu vom mai avea ce spune. Și-atunci ambele extreme sunt păguboase 
pentru actorii politici din municipiul Bistrița, pentru că dacă unii vor spune prea 
multe realizări, ceilalți vor zice că nu este adevărat. Dar dacă s-au rectificat 
niște lucruri pe parcurs, înseamnă că unii oameni gândesc într-un anume fel 
managementul. Nu întotdeauna sunt mulțumit, nu întotdeauna am fost 
mulțumit, nu întotdeauna pot fi mulțumit cu ceea ce fac niște manageri. Dar ei 
gândesc în acest fel managementul. Dacă trebuie să facă 80 de străzi într-un 
an, este excelent. Dacă vor să facă străzile de pământ care, din nefericire, vor 
mai rămâne nefăcute în municipiul Bistrița, este foarte bine dacă vor face. 
Sigur, cine se plânge că sunt prea multe probleme, nu mai are ce căuta nici la 
funcțiile de primar, viceprimar, nici la funcțiile de consilieri municipali, pentru că 
acestea sunt o dominantă și nu pot să le rezolve. Dar iată că s-au găsit soluții. 
Că este punctul de vedere al managerului actual, este o cu totul altă temă față 
de ceea ce ar gândi alții că ar trebui făcut neapărat mîine, și de ce s-a revenit 
asupra chestiunii ăleia care putea rămâne nefăcută, ca să am suficient de 
multe de spus despre acest lucru. Nu cred că este bine. Cred că este foarte 
bine că se rectifică din mers, că se intervine și că sigur, în politică se ajunge și 
la situația în care trebuie să accepți părerea celuilalt chiar dacă nu-ți convine 
prea tare. Eu cred că este un buget eficient pentru Bistrița. Insuficient față de 
marile probleme pe care le are municipiu, dar prioritizarea lucrărilor în forma în 
care ne este prezentată în acest proiect de buget, eu cred că este suficientă 
până la rectificarea de buget care va fi, probabil după alegerile locale și atunci 
probabil că se vor găsi alte soluții și doresc succes celor care vor reuși să le 
rezolve mult mai bine. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! Dacă mai sunt intervenții? Doamna consilier Gaga Seica, vă rog! 

Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: mulțumesc, domnule 
președinte! 

Domnule primar, mi-ați lăsat un gust amar, de altfel ca în toți anii care 
au trecut până acum, de când sunteți primar, atunci când vorbim de buget și 
cu atât mai mult la dezbaterea publică, așa-zisa dezbatere publică, unde         
în afară de faptul că aproape că nu dați posibilitatea celor care se prezintă în 
sală să-și spună dorințele, cetățenilor din acest oraș, nici măcar nu țineți cont 
de ceea ce ei au adus la masa discuțiilor. Au venit oameni reprezentanți ai 
ONG-urilor, reprezentanții societății civile, oameni de afaceri importanți ai 
orașului. A fost prezent domnul Florin Chereji, domnul Tuță, domnul Bălan, 
doamna Rai, toți. Bine, și alții care au mai avut luări de poziție, au venit cu 
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propuneri pertinente pentru bugetul orașului și importante pentru toți cetățenii 
acestui oraș de care n-ați ținut cont. Ați zâmbit la fel de flegmatic ca și acum în 
fața dânșilor și propunerile dumnealor evident că nu se regăsesc nicăieri  - 
trist, foarte trist.  

Dacă vorbim de asfaltări de străzi, evident, ne-am obișnuit deja cu 
marea cârpeală, acolo unde se face bine, unde nu – nu.  

Ziceați că e cel mai bun buget post - decembrist, după '90, cel mai mare 
buget, păi dacă este așa, de ce nu cuprindeți dorințele cetățenilor orașului în 
el? Nu se regăsesc. Se regăsește gaura neagră, pârtia de schi. Se regăsește 
parc acvatic. Ați întrebat cetățenii acestui oraș dacă doresc așa ceva, dacă au 
nevoie? Circulă pe străzi de pământ, fără iluminat public. Nu mai vorbim de 
canalizarea orașului care este sub orice critică. 

Nu am văzut un studiu de fezabilitate pentru construire de grădinițe, de 
creșe nici nu mai discutăm, cum spunea și colegul. În cartierul zonei Dedeman 
nu considerați că ar trebui o creșă, o grădiniță? Este un cartier nou, un cartier 
mare unde trăiesc oameni tineri cu copii. Trebuie să-i aducă în oraș, să 
aștepte la rând, dacă mai cunosc pe cineva eventual, pe la câte-o creșă, pe la 
câte-o grădiniță, că poate ajunge și copilul dânsului să prindă un loc.  

Ca să nu mai vorbim de Piața Decebal – e tot așa cum o știm, cu mici 
reparații pe ici pe colo. Se vorbea de o piață mastodont, cu etaj, dar nu s-a 
întâmplat nimic.  

Deci, domnule primar, vă rog încă o dată, reflectați atent la ce nevoi are 
acest oraș și implementați în buget. Nu doar chestiuni care prind electoral pe 
anumite zone. Mulțumesc! 

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

Domnilor colegi, înțeleg că începeți să vă dați replici între 
dumneavoastră, totuși, avem o ședință lungă înainte, dacă puteți, aș vrea 
totuși să începem. Vă rog! Nu știu în care ordine, domnul Peteleu sau domnul 
Hangan? Domnul Peteleu, vă rog! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: dar nu este vorba de o replică, vis-a-vis 
de ce a spus domnul consilier Constantin Rus, dânsul a avut dreptate, în 
Bistrița se reabilitează școli, se anvelopează locuințe, nu cred, nu cred că 
poată să spună cineva de la această masă că Partidul Național Liberal, prin 
consilierii săi prezenți aici, nu a susținut aceste proiecte de investiții. Dar, dar, 
îmi pare rău că nu este domnul Constantin Rus la masă, pentru că am în față 
lista cu străzile pietruite, prin adaos, propuse pentru acest an. Străzi în Bistrița: 
61; străzi în Ghinda: 10; străzi în Sărata: 7; străzi în Sigmir: 8; străzi în 
Slătinița: 8; străzi în Unirea: 21; străzi în Viișoare: 19. Și atunci vă întreb, 
domnule Constantin Rus, și pe dumneavoastră ceilalți consilieri, ce este mai 
important: să se continue investițiile în Wonderland, să faceți bazine de înnot 
în Wonderland? Să se continue investițiile în pârtia de schi? Astea sunt 
nevoile reale ale orașului? Iar susțin că acest buget este populist, tocmai petru 
că nu ține cont de nevoile reale ale orașului, degeaba râdeți, degeaba zâmbiți, 
degeaba râdeți, degeaba zâmbiți domnilor consilieri, poate că cineva ne 
propune pe acest buget local o intervenție pe Strada Zăvoaie. Au fost cetățeni 
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în această sală, la dezbaterea publică, care au ridicat această problemă. nu 
am văzut absolut nici o modificare pe buget și, bineînțeles nici o intervenție pe 
acea stradă dar, problemele sunt mari, sunt mult mai multe. Eu am vrut să vă 
expun o situație comparativă tocmai pentru a se înțelege lucrurile mai bine. 
Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Vă rog, domnule consilier Hangan! 

Domnul consilier Hangan Sorin: da, o să fiu scurt. Personal, chiar n-am 
venit să fac aici nici declarații politice și nici demagogie. Eu mi-am expus 
punctul de vedere vis-a-vis de ceea ce am înțeles eu de la acest buget și am 
atras atenția că suntem în punctul în care bugetul de funcționare aproape că-l 
egalează pe cel de venituri și ar trebui să vă dea de gândit, stimați consilieri, 
care chiar faceți demagogie și declarații policitce aici. Am spus să vă atrag 
atenția, că asta am observat și nu cred că greșesc. Am să vă spun că vis-a-vis 
de bugetul ăsta așa mare de dezvoltare, din fonduri europene cel mai mare, 
sigur. Despre aceleași proiecte am vorbit și în 2019 cu un buget axat pe 
dezvoltare. Adică și în 2019 tot de Liceul Tudor Jarda, tot de Colegiul Grigore 
Moisil, tot de Biserica Evanghelică, tot de acel parc pe malul râului la Viișoara, 
tot de parcul din Wonderland, tot de extinderea iluminatului public, și atunci 
aceleași, tot de Linia Verde, și atunci am avut tot un buget de dezvoltare. Și de 
pistele de bicicliști, nu mai vorbesc de Centrul Intermodal care, ați venit în 
2016 cu el și nu s-a întâmplat nimic. Că degeaba tot spunem ce buget onest și 
mare și ce dezvoltare o să cunoaștem, dacă au trecut patru ani și din acelea 
care le perindăm de la un an la altul, nu am făcut nimic, indiferent că avem 
finanțare, indiferent că n-o avem - numai ne-o propunem, indiferent că nu știu 
ce alte obstacole am întâlnit.  

Și-apoi, vis-a-vis de management, că tocmai a ieșit colegul, am văzut -
așa am ținut-o vreo doi ani cu Strada George Coșbuc, așa am ținut-o cu 
Strada Titulescu, cu piste de biciclete. Așa am ținut-o cu acea pasarelă 
monstruoasă, cât ne-am mai certat și pe aia, și nu numai că am ținut-o, am și 
cheltuit bani pe studii de fezabilitate, pe proiecte tehnice și astăzi le-am 
abandonat, nu le mai vedem nicăieri – că despre asta e vorba, stimați colegi, 
despre management și despre ce am înțeles eu despre buget. Nu fac nici o 
declarație politică, le fac în altă parte.  

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumim! Domnul consilier Sărmășan, ia ziceți-ne și dumneavoastră, vă rog! 

Domnul consilier Sărmășan Mihai: da, domnule președinte, o să vă zic 
atât dumneavoastră, cât și colegilor din consiliu local, cât și domnului primar. 

Domnule primar, sunt în asentimentul colegilor mei, consilieri PNL. 
Vreau să vă spun că la acea dezbatere publică care a avut loc în urmă cu 
două zile, cetățenii care locuiesc în zona Străzii Zăvoaie au cerut niște lucruri 
simple și elementare, lucruri care nu necesită un prea mare efort din partea 
noastră, din partea celor care alocă bani pentru lucrurile din municipiul Bistrița. 
Și ca să vă dau doar câteva exemple, poate până când vom dezbate pe 
capitole și subcapitole, probabil o să reflectați sau sper să reflectați mai bine și 
să ținem cont de aceste doleanțe ale cetățenilor de acolo. Reabilitarea 
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canalizării de la începutul Străzii Zăvoaie, efectuarea unor șanțuri pentru apele 
pluviale de pe străzile adiacente din zona respectivă, instalarea unor semne 
de circulație și instalarea unor oglinzi la intersecția Străzii Zăvoaie cu Strada 
Falezei. Nu sunt lucruri multe, domnule primar, sunt lucruri de care cetățenii 
de acolo au mare nevoie. Nu este un efort prea mare din partea noastră să 
facem aceste lucruri și sper încă o dată să subscrieți doleanțelor lor. 
Mulțumesc! 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Domnul consilier Drulea, prima intervenție, vă rog! 

Domnul consilier Drulea Dorin Valentin: domnule președinte, 
mulțumesc! 

Ce nu am văzut la capitolul de venituri, nu ați prins recuperarea 
cheltuielilor și aici mă refer la 65 de mii de lei - contravaloarea terenului de 
sport realizat din bugetul local, 21 de mii de lei – contravaloarea căsuței 
veverițelor, da, care nu mai există, cei 500 de mi din contravalaorea 
șopronului, da, care nu a existat niciodată.  

Personal, fiind a doua mea ședință, cred că ar fi necesar pentru toți 
cetățenii să vadă ceea ce se întâmplă live aici pentru că eu văd separat alte 
ședințe la masa asta. Și aici vă fac o propunere de implementare a unui soft 
astfel încât din site-ul primăriei toată lumea să poată accesa și să vadă live 
ședințele. Eu cred c-ar merita oamenii o chestie de genul ăsta. Mulțumesc 
mult! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! Constat că nu mai sunt intervenții, stimați colegi.  

Domnule primar, vă rog! 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: eu m-am 

limitat la câteva precizări referitoare la buget și-nțeleg că suntem într-un an 
electoral și că se apropie alegerile, dar totuși partea care ține de administrație 
trebuie s-o relevăm în măsura în care o cunoaștem și știm despre ce este 
vorba.  

Se discută despre venituri proprii – veniturile proprii ale municipiului au 
crescut în 2020, deci nu discutăm de fonduri europene, ci de veniturile proprii, 
au crescut cu 29,6%. Asta pentru cine vrea să se uite în buget. Dacă nu vrem 
să ne uităm în buget, putem s-o lăsăm pe dinafară. Faptul că veniturile proprii, 
și aici pot să-i spun și la domnul consilier ultimul care a intervenit, că veniturile 
proprii sunt plafonate, nu poate nimeni să-și prindă venituri mai mari decât 
încasările din anul trecut. Deci acolo se reduce, nu mai putem să punem nici 
un leu în plus. Asta ar trebui..., dar o s-o învățați pe parcurs, când veți fi 
consilier mai departe. De - aceea ceilalți n-au mai ridicat-o.  

Evoluția bugetului pleacă de la cheltuieli de 127 de milioane în anul 
2011, execuție bugetară la 217 milioane de lei în anul 2019, execuție 
bugetară. Este adevărat că 2020 are prevederi de 337 de milioane, dar 
bugetul nu se face după cum vrea cineva să prindă sau să nu prindă anumite 
obiective. Există legislație în domeniu și toate prevederile bugetare trebuie să 
respecte legislația care spune ce putem prinde și ce nu putem să prindem în 
buget. 
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Faptul că avem în anul acesta fonduri europene mai mari, s-au adunat, 
este adevărat, am muncit ani de zile pentru a ajunge în această situație și eu 
cred că cei care s-au ocupat de aceste probleme trebuie felicitați și nu criticați.  

În legătură cu trama stradală din municipiul Bistrița, cei care nu știți, eu 
în perioada de când sunt primar am asigurat asfaltarea a 50 de străzi de 
pământ. Vă rog să mai spuneți un alt municipiu din Transilvania care în ultimii 
10 ani a asfaltat 50 de străzi de pământ. O să vă spun că nu există. Pentru că 
nici un municipiu din Transilvania nu s-a dezvoltat ca și Bistrița, pe toate 
dealurile, nu și-a triplat intravilanul, construindu-se 185 de străzi noi. Nu mai 
exită un alt oraș, nu în Transilvania, nici în cealaltă parte a României. Sigur că 
cetățenii care locuiesc pe străzile respective și care ar fi putut să-și 
construiască case în zona dintre Bistrița și Unirea sau în zone în care era 
asfalt, sigur că acolo terenul era cu 20 mii arul sau 15 mii aru, nu cu 200 de 
euro arul. Dar s-a permis și de administrațiile dinaintea mea și de mine, să se 
construiască, pentru că o casă construită este un bun făcut și crește zestrea 
locativă a orașului. Sigur că se creează și probleme: alimentarea cu apă, 
canalizare, va veni și transportul public care va fi cel mai greu de rezolvat. Dar 
asta este dezvoltarea municipiului Bistrița, în stil american, să-i spunem.  

Acuma faptul că locuitorii care locuiesc pe acele străzi care sunt de 
pământ doresc ca singurul lucru care se face în Bistrița - să se asfalteze 
străzile respective - sunt absolut de înțeles. Dar pe o astfel de stradă locuiesc 
50 de persoane. Ce să le spunem la cei care locuiesc în blocurile din Ștefan 
cel Mare sau Independenței? Că toți banii care-i luîm de la ei, și de acolo luăm 
cei mai mulți bani, asfaltăm străzile celor care și-au făcut casele înafară. Nu 
cred că vor fi de acord și votul l-ați văzut în urmă cu patru ani. Pentru că acei 
cetățeni care locuiesc, și marea majoritate a cetățenilor din Bistrița locuiesc în 
cartierele de blocuri, doresc să aibă și Wonderland, doresc să aibă și alte 
obiective de sport și de agrement, doresc să aibă și o viață culturală astfel 
încât să trăiască acum, nu peste ani - când se vor asfalta străzile din zona 
Sigmirului.  

Faptul că se acordă subvenții – municipiul a făcut lucrul acesta de după 
'90. Faptul că acuma se propun niște subvenții, eu spun că o fac exponenții 
social- democrației. Asta e esența social – democrației, să sprijine în zone în 
care cetățenii se descurcă mai greu. Ceea ce este populism este faptul că și 
liberalii au anunțat că susțin necondiționat acordarea subvenției. Păi hai să 
vedem un pic, uitați-vă în ziar ce declară președintele dumneavoastră, 
domnule consilier, dacă nu știți treaba asta. Adică venim la această masă și 
toți aceia din social – democrație sunt populiști, iar noi liberalii, care am 
anunțat că vom susține, noi nu suntem populiști. Dar ce suntem noi atunci? 
Păi haideți să ne uităm în oglindă înainte de a spune anumite lucruri și poate 
că dacă ne uităm în oglindă, luăm și o linguriță de dulceață pentru că acei 
cetățeni care sunt colegii dumneavoastră de partid, majoritatea, nu mi se 
adresau numai mie, se adresau și dumneavoastră, doamna consilier, ca din 
propunerile lor, ca din propunerile lor, în ședința de comisii reunite să veniți și 
să faceți propuneri pe buget. Să spuneți: propun să iau banii de acolo, de la 
capitolul ăla și să dau dincolo. N-ați făcut nici o propunere. Luați o linguriță de 
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dulceață ca să nu vă fie gura amară. Adică haideți să vedem ce avem de făcut 
pentru oraș, pentru cetățeni, pentru toți cetățenii și să renunțăm la populism. 
Mulțumesc! 

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

Dacă nu sunt intervenții, domnilor colegi, vă propun să intrăm în lucrările 
propriu-zise.  

Avem câteva chestiuni care țin exclusiv de tehnică legislativă și 
completarea proiectului de hotărâre cu o serie de documente care ne-au 
parvenit după transmiterea acestuia către public și consilieri. Și anume, vă 
citesc din propunerile de modificare adoptate în ședința comisiilor reunite. 

 Prima propunere: 
”Se completează preambulul proiectului cu următoarele 

documente: 
- completarea nr.10099/12.02.2020 la Raportul nr.8983/07.02.2020 al 

Primarului și al Direcției Economice”. 
Vă rog să votăm! 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

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 Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Nu a votat 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Cu 18 voturi ”pentru” și 3 consilieri nu au votat propunere adoptată. 

De asemenea, completarea preambulului cu Adresa Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud nr.BNG-STZ-651/11.02.2020, 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa sub nr.10090/12.02.2020, prin care 
se transmite Decizia nr.4 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale 
a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării învățământului preuniversitar 
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de stat și învățământului  particular și cel confesional, acreditat pentru anul 
2020 și estimări pe anii 2021-2023. 

Vă rog să votați! 
 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

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 Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Nu a votat 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Cu 18 voturi ”pentru” și 3 consilieri nu au votat - propunere adoptată. 

Completarea cu Informarea nr. 9348/10.02.2020 privind contestația unui 
număr de cetățeni înaintată prin Cabinet Avocat Bujor Emil Cătălin și 
contestația domnului Chereji Adrian Florin privind poiectul bugetului local al 
municipiului Bistrița pentru anului 2020. 

De asemenea, vă rog să votăm! 
Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 0 

Abţinere 4 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  
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Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Nu a votat 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da  

15 voturi ”pentru”, 4 ”abțineri” și 2 consilieri nu au votat – aprobat. 
 
Și de asemenea, completarea preambulului proiectului cu documentul, 

respectiv Procesul - verbal nr.10067/ 11.02.2020, încheiat cu ocazia dezbaterii 
publice a Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe 
anul 2020. 

Vă rog! 
Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 13 

Nu au votat 8 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Nu a votat  

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Nu a votat 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

13 voturi ”pentru” și 8 consilieri nu au votat – aprobat. 
 
Tot din partea comisiilor reunite s-a adoptat propunerea de completare a 

proiectului de hotărâre cu un articol nou, care va fi ART.1, cu următorul 
cuprins: 

 ”ART.1. Se respinge contestația înregistrată la Primăria municipiului 
Bistriţa cu nr.6652/29.01.2020, formulată de un număr de 90 de persoane, 
proprietari sau deținători imobile, construcții și terenuri în zona Zăvoaie, prin 
mandatar Avocat Bujor Emil Catalin,  și contestația înregistrată la Primăria 
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municipiului Bistriţa cu nr.8199/05.02.2020”, formulată de către domnul Chereji 
Adrian Florin.  

Celelalte articole se renumerotează.  
Vă rog să votăm! 

Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 3 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu 

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 Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

15 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 3 consilieri nu au votat – 
aprobat,  mulțumesc! 

Am terminat chestiunile de natură organizatorică, stimați colegi, și intrăm 
în discuțiile propriu – zise pe buget.  

 
Vă supun atenției Anexa nr.3 – Anexa nr.3 vă rog, Proiectul Bugetului 

Instituțiilor publice finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 – 
Cheltuielile Secțiunii de dezvoltare ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule președinte, v-aș ruga să ne 
indicați fișierul și foaia, pentru că dumneavoastră le urmăriți într-un anumit 
format acolo, vrem să știm exact numele fișierului și foaia pentru că am 
constatat că sunt diferențe între materialele de ședință și materiale care sunt... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
fișierul care-i codificat ”VSP2020”, sheetul ”VSP2020” codificat în proiect 
buget. Și-ar fi în discuție rândul 145. E-n regulă? 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu - Primarul municipiului Bistrița: la buget, în 
Excel, jos în bară este ”VPS2020”. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: bun, 
vă supun atenției Capitolul 61.10 – Poliția locală – în valoare de 91 mii lei. 
Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să votăm! 
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Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 1 

Abţinere 5 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu 

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 Abț 

Tabără Camelia Da  

15 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 5 ”abțineri” – adoptat.  
 
Capitolul 67.10. – Cultură, recreere și religie în sumă de 18 mii lei. 

Intervenții? Dacă nu, vă rog să votăm! 
Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 4 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț 

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 Abț 
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Tabără Camelia Da  

17 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” – adoptat. 
 

 Capitolul 70.10 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 674 mii lei, 
dacă sunt intervenții? Dacă nu, să votăm! 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da  

 17 voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” și 2 consilieri nu au votat – aprobat. 
Mulțumesc! 
 
 Total Cheltuielile Secțiunii de dezvoltare în sumă de 783 mii lei, vă 
rog! 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 7 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  
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Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da  

 14 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” – aprobat. Mulțumesc! 
 
 Vă supun atenției Cheltuielile Secțiunii de Funcționare, rândul 92 vă rog, 
tot pe acest buget – Ordine publică și siguranță națională – Capitolul 
61.10. în sumă de 8303 mii lei, dacă sunt intervenții? Dacă nu – să votăm! 

    Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 1 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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 Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abț 

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 

19 voturi ”pentru”, o ”abținere” și un consilier nu a votat – adoptat. 
 
 Capitolul 65.10. Învățământ - în sumă de 4.754 mii lei. 

   Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 
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Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

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 Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

 19 voturi ”pentru” și 2 consilieri nu au votat – adoptat.  
 
 Capitolul 67.10 – Cultură, recreere și religie în sumă de 7193 lei. 
Dacă sunt intervenții? Nu sunt. 

Aici avem propunere de modificare adoptată în comisiile reunite, și 
anume de la acest capitol se disponibilizeză suma de 690 mii lei, respectiv de 
la Centrul Cultural ”George Coșbuc” pentru utilizarea la Secțiunea de 
dezvoltare.  

Această propunere de modificare vă rog să o votăm, stimați colegi! 
Finalul fiind 6503 mii lei la acest capitol. Vă rog! 
 

   Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

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 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 Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

18 voturi ”pentru” și 3 consilieri nu au votat – adoptat. Mulțumesc! 
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Capitolul 67.10. , 6503 mii lei. 
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: am votat modificarea, urmează 

capitolul, în ansamblu. 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: îmi 

cer scuze! 
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: am votat modificarea, urmează 

Capitolul 67.10, în ansamblu. 
Domnul Scurtu Nicolae – director executiv Direcția economică: inclusiv 

modificarea cu reducerea.  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: deci 

eu am enunțat și suma care rămâne după modificare. Dacă doriți, ăl votăm de 
două ori, nu-i nici o problemă. Deci bun, s-a votat .... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: era foarte important, deci s-a 
disponibilizat o sumă de 690 mii lei, era foarte important să ni se spună și de 
pe ce activități, pentru că ... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: dar 
am spus, de la Centrul Cultural George Coșbuc. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  păi da - nu, nu, de la Centru e o sumă, 
și? De pe ce activități? La ce se renunță? La Târgul Mare al Bistriței, la știu eu, 
alte cheltuieli de genul ăsta.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
ok. Din informațiile pe care le dețin – sunt aceleași pe care le dețineți și 
dumneavoastră, da. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: ar trebui să știm, ar trebui să știm. 
Rugămintea mea este, când se ..., trebuia plecat invers, dacă tot faceți lucrul 
ăsta, să votați bugetele instituțiilor cu venituri proprii și pe urmă să treceți pe 
bugetul general. Și acolo să ne spuneți: se renunță la.... 1, 2, 3, 4. Așa ați 
disponibilizat o sumă pe care spuneți că o treceți pe dezvoltare, da, și acolo va 
interveni domnul primar și va spune: Strada Mihai Viteazu și așa mai departe. 
Trebuia să spună și de unde ia, pentru că altfel informațiile sunt trunchiate, 
adică nu ni le expuneți toate. Vrem să știm la ce se renunță exact din capitolul 
Cultură, recreere și religie. Vrem să știm exact la ce activități se renunță. 
Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
domnul primar nefiind prezent, dacă există din partea executivului cineva care 
ne poate lămuri? 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, bineînțeles, este executivul prezent 
în sală și așteptăm răspunsurile. Domnul primar nu este deținătorul adevărului 
absolut și poate că știe și executivul să răspundă la întrebări. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: vă 
rog, domnule director! O să trebuiască să se și înregistreze intervenția 
dumneavoastră, vă rog! Vă rog, domnule director! 

Domnul Cosma Dorel – director executiv Centrul Cultural ”George 
Coșbuc” Bistrița: domnule președinte, domnilor consilieri, am înțeles situația 
mai dificilă și prioritățile care sunt la nivelul municipiului, nu înseamnă că este 
o foarte mare bucurie pentru noi când, din ceea ce ne-am propus, trebuie să 



27 

 

reducem. Suntem într-o situașie, într-adevăr grea, comparând cu anii 
precedenți. Suntem la acest capitol al manifestărilor culturale de unde este 
această substanțială reducere, la nivelul anului 2009. Am crescut în fiecare an, 
iar acum suntem într-o situație de acest gen, crititcă, însă evident, ne vom 
adapta, capitolul se referă la manifestări per total capitol și mâine o să vă 
putem oferi un program adaptat în funcție de suma pe care ne-ați aprobat-o. 
Va trebui, sigur, să analizăm împreună cu toți colegii și mâine dimineață, la 
prima oră, ne încadrăm în suma pe care ați decis-o. 

Repet, este vorba de Capitolul Manifestări culturale cu tot ce înseamnă 
anul în curs, 2020.  

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

Domnul Pop Maftei – reprezentatnul localității componente Slătinița (fără 
microfon): domnule președinte, ca delegat al localității componente Slătinița, 
eu cred că pot să intervin, nu?  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
puteți interveni când vi se dă cuvântul. Iertați-mă, vă rog, vă rog, am o 
rugăminte, vă rog să nu întrerupeți ședința, deci vă rog, vă rog domnule 
delegat sătesc, vă rog să luați loc, vă rog din suflet! Vă rog, nu facem dialog 
aici în ședință, vă rog din suflet! Nu înțeleg reacția dumneavoastră, nici nu 
vreau să știu pe ce e fundamentată, vă rog să luați loc!  

Se vorbește în sală fără microfon.   
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:... 

pentru că vă rog eu! Domnule delegat, vă rog să luați loc! 
Dacă mai sunt intervenții sau dacă doriți să mai discutați cu domnul 

director? Vă rog, domnule consilier Peteleu! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc, domnule președinte, 

mulțumesc, domnule director pentru informare. Cu tot respectul, dar cred că 
estre pentru prima dată, cred că estre pentru prima dată, cel puțin de când 
sunt eu în consiliul local, când se face o astfel de propunere. Eu consider că 
nu este legală pentru că dumneavoastră veniți în anexe cu un program în care 
punctual aveți niște sume bugetate. Nu se poate, nu se poate fără modificarea 
unei anexe să aprobăm disponibilizarea unei sume, la modul general. Deci nu 
se poate, nu este legal. Adică cum? Noi disponibiliăm o sumă și pe urmă,    
într-un mod aleatoriu sau pe criterii doar de domnul primar, probabil, știute, se 
alocă sume pe o activitate sau alta? Dumneavoastră ați făcut o propunere 
care a fost inclusă în buget. Domnul primar nu poate disponibiliza sume la 
modul general. Nu poate, nu este legal. Modificați anexa, modificați anexa 
respectivă pentru că ea, practic, este documentul care stă în spatele acestei 
sume din buget, din acesta Capitol 67.10, dacă nu mă înșel. 67.10. Capitolul 
67.10 are în spate mai multe anexe. Una dintre ele se modifică, se 
disponibilizează o sumă la modul general. Am înțeles că ea se duce, pe urmă, 
pe cheltuieli, normal, de acord. Dar nu puteți face asta, nu este legal, nu este 
legal. Dumneavoastră trebuie să spuneți - anexa Acțiuni culturale se modifică 
astfel- se disponibilizează suma de 10 mii de lei de pe Ziua Culturii Naționale, 



28 

 

se disponibilizează suma de un milion de lei de pe Zilele Bistriței și așa mai 
departe. Deci nu puteți să veniți cu astfel de propuneri în consiliul local.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: bun, 
vă rog, domnule primar! 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  domnule președinte, vă rog să mă 
înțelegeți, este o chestiune de legalitate, în spate este ... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: păi 
încercăm să venim cu o soluție, asta e, clar. Am luat act de ceea ce spuneți,  
eu n-am o părere pentru că nu-i domeniul meu de competență... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  domnule 
președinte, v-aș ruga să consultați consiliul pentru o pauză de 10 minute, ne 
retragem cu domnul director și revenim cu anexa. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  vă 
rog, putem să luăm o pauză? Vă rog, domnilor colegi, și revenim! 

Vă rog, haideți să și votăm, pauză și reluarea discuțiilor, poftiți! 
Doamna consilier Gaga – Seica Mărioara: trebuia să faceți propunerile 

ieri, în comisii, domnule președinte! 
   Rezultat Vot 

Da 11 

Nu 1 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Nu a votat 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Nu a votat 

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 Nu a votat 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Da 

Cu 11 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 9 consilieri nu au votat – 
pauză, stimați colegi! 

 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 

reluăm dezbaterile, mulțumesc! 
Aveți, stimați colegi, bugetul manifestărilor Centrului Cultural Municipal 

George Coșbuc refăcut. Dacă totul este în regulă, vă propun să votăm. Sau 
doriți să luați cuvântul, domnule consilier Peteleu? Vă rog! 
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Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc, domnule președinte! Este o 
demonstrație clară și încă o dovadă a ce spuneam la începutul acestui proiect 
de hotărâre, a modului în care se lucrează. Deci constataă, constatăm cu câtă 
ușurință se pot disponibiliza niște sume de pe un buget care a fost, categoric, 
discutat săptămâni la rând, nu cred că acest buget a fost necunoscut pentru 
domnul primar, și constatăm, în același timp, cât de umflate pot fi anumite 
sume. De exemplu, Târgul Mare al Bistriței avea un buget de 550 de mii de lei 
care a fost redus în 10 minute la 300 de mii de lei. Este un mod de lucru 
caracteristic acestei administrații. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! A intervenit deja doamna consilier Tabără Camelia, vă rog! 

Doamna consilier Tabără Camelia: domnule consilier, eu v-aș ruga să 
fiți consecvent cu propriile judecăți! Deci o dată sau de foarte multe ori ne 
reproșați că nu schimbăm nimic, că votăm la comandă, că totul e o formalitate, 
n-avem decât să apăsăm pe ceea ce ne propune primarul.  

Dacă într-o ședință de buget se fac, într-adevăr, modificări, mai mult 
decât atât, s-a ținut cont de observația dumneavoastră și se vine foarte clar și 
punctual pe niște sume, iar nu-i bine. Că iat nu-i bine. Deci nicicum nu sunteți 
mulțumi, o dată într-un fel, o dată ... , hotărâți-vă și aveți un punct de vedere, 
de asta sunt comisii, de asta sunt discuții. Până la urmă, o acțiune de orice fel 
poți s-o faci și cu un leu și cu o sută de lei, depinde de cât e prioritatea și cât e 
bugetul.  Păi despre asta e vorba în orice zonă, până la urmă. Decizi niște 
chestiuni mai mari, că sunt prioritare – le finanțezi, de asta suntem aici. Am 
stat și ieri, am discutat și am argumentat, totul e un consens pe prioritizare, 
până la urmă. Restul, hai să povestim. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! Vă rog, domnule consilier Peteleu! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc, domnule președinte! 
Doamna consilier, eu sunt foarte consecvent, eu sunt foarte consecvent 

la această masă și am mai demonstrat și cu alte ocazii, cum se procedează în 
această administrație. Dacă dumneavoastră vi se pare normal ca în 10 minute 
să se modifice un buget al unei instituții, mie nu mi se pare normal. Și de asta 
sunt consecvent și aduc aceste aspecte în opinia publică, să se înțeleagă de 
ce nu evoluează acest oraș, pentru că așa funcționează administrația, așa 
funcționează administrația, din păcate, din păcate. Adică nu putem tăia din pix 
miliarde de lei, vorbim de 6,5 miliarde sau 6,5 milioane de lei noi, adică un 
milion și ... de euro. Trage ascest aspect, trage un semnal de alarmă și ne 
pune să ne întrebăm, de fapt, ce se află în spatele acestui buget al 
municipiului Bistrița, câte greșeli de genul ăsta or mai fi, câte sume umflate or 
mai fi.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  
domnule consilier, vă rog, haideți să votăm capitolul .. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  mulțumesc! Domnule președinte, eu aș 
spune că ar trebui să..., poate doamna secretar ne răspunde, cred că ar trebui 
să treacă și prin comisii această modificare, nu pe plen.  
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Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   nu cred că 
propunerile care au fost făcute de la aceste microfoane au dus automat la 
întoarcerea în comisii. S-au făcut mii de propuneri, nu la bugetul ăsta, la tot ce 
s-a hotărât aici de 10 ani și nu a fost niciodată o situație în care, în baza acelei 
propuneri, să se întoarcă în comisii. Nu este nici un fel de problemă, că putem 
să facem comisii reunite, dar începeți să veniți cu niște chestii de cârcotași.  

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! O să-mi exprim și eu un punct de vedere, câtă vreme.... 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: domnule președinte, dacă-mi 
permiteți și mie, să nu uităm că modificarea, diminuarea sumei a fost votată. 
Ne putem uita și-n procesul – verbal. 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: a 
fost votată, dar bugetul, în sine, nu a fost votat pe subpuncte, pentru a fi în 
situația de a lua aviz încă o dată pe subpuncte. Bugetul a fost votat global, 
deci așa cum a fost aprobat în comisii, tot așa .... 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: înainte să luăm pauza, diminuarea 
sumei la acest capitol a fost votată.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
sigur.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți, domnule președinte?  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: vă 

rog, domnule consilier Peteleu! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc! În primul rând, răspunsul 

pentru domnul primar: da, domnule primar, așa ceva nu s-a mai întâmplat în 
consiliul local în ultimii opt ani, deci este o premieră, este o premieră, trebuie 
să acceptați lucrul acesta.  

Vis-a-vis de comisii, eu spun că această modificare, așa cum s-a 
întâmplat acuma, trebuie să treacă prin comisii pentru că vorbim de un alt 
buget, nu neapărat de propunerea de diminuare din bugetul general. Vorbim 
de Bugetul instituției Centrul Municipal de Cultură care a fost modificat. Deci 
acel buget nu mai este în forma prezentată ieri în comisii, mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Doamna secretar, vă rog! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
stimați consilieri, activitatea Centrului Cultural Municipal se desfășoară în baza 
Ordonanței de Urgență 118 din 2006 privind așezămintele culturale și-n baza 
Regulamentului de Rrganizare și Funcționare și a organigramei pe care, 
atenție, se aprobă și se modifică numai cu două treimi din numărul consilierilor 
în funcție, deci  un document foarte important.  

În conformitate cu Ordonanța 118 și regulamentul dumneavoastră acest 
program cultural se conturează de către managerul instituției împreună cu un 
consiliu de administrație. Într-o variantă a regulamentului dumneavoastră ați 
spus că toată comisia juridică să facă parte din consiliul de administrație al 
Centului Cultural, ca să sprijiniți și să veniți cu un program ca să satisfacă 
nevoile cetățenilor municipiului Bistrița. În ultima variantă ați convenit ca, 
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componența consiliului de administrație să aibă o formă mai suplă și este 
condus de către managerul instituției.  

Îmi place să cred că având în vedere votul dat de dumneavoastră în 
ședința de ieri, n-a fost o chestiune intempestivă, domnul Cosma, în calitate 
de manager, împreună cu, consiliul său de administrație, cu acordul 
ordonatorului principal de credite, a avut un draft și a fost într-o variantă, așa 
se explică  că în câteva minute dumneavoastră ați putut primi programul 
manifestărilor culturale. 

Eu am atenționat și am făcut în anii precedenți și obiecții de legalitate cu 
privire la fundamentare, însă au fost ăn van. Aprciez că sunteți mai vigilenți, eu 
sper ca începând de la anul dumneavoastră să fiți și mult mai atenți și să 
analizați cu mult timp înainte, nu cu o zi sau chiar în plenul dezbaterilor. 

Eu apreciez că votul dat de ieri este suficient și acoperitor, având în 
vedere că aveți și programul în față. Deci achiesați la el, având în vedere că, 
competența aparține consiliului de administrație și a managerului cultural 
împreună cu ordonatorul principal de credite.  
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți?  

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

Domnul consilier Peteleu Ioan: deci într-adevăr a fost această anexă 
ieri, dar această anexă a suferit modificări. Și nu cred că în 10 minute s-a 
întâlnit consiliul de administrație să aprobe modificările. Dacă s-a întâlnit 
Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Municipal ”George Coșbuc”, ar 
trebui să avem procesul-verbal de întâlnire, a ședinței, prin care această 
anexă a fost modificată și aprobată de către consiliul de administrație. 
Mulțumesc! 

Ca urmare, ca urmare, aș dori să ne răspundeți clar dacă s-a întâlnit 
consiliul de administrație și dacă a aprobat aceste modificări în baza 
regulamentului de funcționare al Centrului Cutural Municipal ”George Coșbuc”. 
Mulțumesc! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: dacă-mi permiteți, domnule 
președinte, o scurtă intervenție? Mulțumesc! 

În cadrul comisiilor, ieri, propunerea și disponibilizarea sumei de 690 mii 
lei a fost votată și a întrunit o majoritate, la Capitolul 67.10 pe care-l discutăm 
acuma - pentru utilizarea la Secțiunea de dezvoltare. Adică, restul cred că-i..., 
s-au adus acuze că nu este un buget în care se dorește dezvoltare. Și tocmai 
faptul că s-a disponibilizat o sumă și se duce către dezvoltare, ne arată că în 
direcția aceea dorim să mergem.  

Cred că, totuși, intenția e de a pune frână și de a bloca desfășurarea 
lucrărilor și nimic mai mult.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! 

Mai sunt intervenții? Vă rog, doamna consilier Tabără Camelia! 
Doamna consilier Tabără Camelia: categoric resping și eu abordarea 
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cumva ultrasofisticată și absurdă pe care o propune colegul nostru. Din ce 
vedem, la prima vedere sunt aceleași activități, cu ușoare corecții date de 
limita maximă pe care le-o dă consiliul local. despre ce vorbim, domnul 
consilier? Că ceea ce face consiliul de administrație e o propunere asumată 
pe diversitatea activităților. Din ce văd eu, nu mi se pare că s-a tăiat vreo 
activitatea, dimpotrivă, toate activitățile propuse se suțin atâta cât duce 
bugetul, atâta cât apreciază consiliul local că-și pot permite. Dar poate că vor 
găsi și alte surse extrabugetare, mai vine și rectificarea de buget, o să-și facă 
și ei calcule de eficiență și eficacitate, și vor încerca să facă un management 
cultural cât mai pe gustul cetățenilor. Dar chiar să ne duceți în absurd cu niște 
tehnici cronofage și greoaie, nu cred că e cazul.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! 

Vă rog, domnule consilier Peteleu! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc, domnule președinte! Pe 

lege, doamna consilier, pe lege. Ați auzit termenul ăsta, pe lege! Nu cred că 
cineva poate să modifice arbitrar un document aprobat de altcineva. Acel 
”altcineva” este consiliu de administrație a acelei instituții. Da, sunt perfect de 
acord, putem să întrunim comisiile reunite și dumneavoastră, în calitate de 
consilier, să faceți propuneri pe fiecare element, în parte, care s-a modificat, 
de diminuare a sumei. Asta, ca să depășim onorabil acest moment penibil,   
de-a dreptul. Asta este propunerea mea, bineînțeles că se poate supune la 
vot. Asta, repet, ca să depășim acest moment penibil, pentru că acel 
document a fost avizat sau aprobat de consiliul de administrație a acelei 
instituții.  

Dumneavoastră, în calitate de consilier, puteți face propuneri de 
diminuare, dar întruniți comisiile reunite ale consiliului local, faceți propuneri, 
votăm, și sunt perfect de acord cu această diminuare, nu așa cum se spune, 
că nu vrem să creștem bugetul la dezvoltare. Mulțumesc!  

Mă scuzați, avem în sală directori ai Direcției Administrație Publică, 
Juridic, care pot clarifica aspectele de natură legală ale acestui proiect.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumim! Doamna consilier Tabără, vă rog! 

Doamna consilier Tabără Camelia: da, îmi pare rău că trebuie să 
intervin, dar domnule coleg, penibilul situației l-ați generat dumneavoastră și    
care, cu respect vă spun, nu sunteți de specialitate și cred că e bine, fiecare 
să ne delimităm și să ne pronunțăm cu multă insistență și aplecare pe zona pe 
care ne pricepem cel mai bine. 

Acuma, doamna secretar care, într-adevăr, este extrem de atență la 
fiecare virgulă, la fiecare nunață a textului juridic, s-a pronunțat. Acuma trebuie 
să se plimbe la microfon toți juriștii din primărie, ca să vă dea dumneavoastră 
câștig de cauză. Eu propun să trecem mai departe, să depășim momentul și 
să propunem în ordinea în care avem bugetul propus. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
domnule primar, vă rog! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: din cei        
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5 membri ai consiliului de administrație, 3 au fost prezenți în sala unde am 
discutat. Deci dacă-i vorba să discutăm de consiliul de administrație, trei au 
fost prezenți la discuții.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: bun, 
haideți să ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule președinte, numai puțin, să ... 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 

domnule consilier Peteleu.... 
Domnul consilier Peteleu Ioan:  asistăm la un circ de nedescris 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  păi 

dumneavoastră faceți circul, domnule consilier Peteleu. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: eu fac circ? Adică? Adică - ce circ fac 

eu?  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:   

adică susțineți niște lucruri care... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: să ne prezinte, domnul primar, atunci, 

procesul – verbal al ședinței consiliului de administrație ...  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: dar 

nu trebuie, asta încerc să vă explic eu, v-a explicat doamna secretar, eu 
totuși... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: ce anume?  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:    că 

nu este, nu se susține ceea ce cereți dumneavoastră, pentru că noi nu am 
aprobat bugetul, în detaliu, ca să aprobăm modificarea lui ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: ... domnule președinte, pe regulament, 
pe lege atunci, da, faceți ce am spus -  comisiile reunite -  faceți propuneri de 
modificare.  

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:     
dar ieri, în comisii, iertați-mă, domnule consilier, vă pun o întrebare simplă: ieri 
am aprobat bugetul, sau sumele alocate fiecărei acțiuni, în comisii?  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  ieri ați procedat exact la fel. 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: ieri 

am aprobat, vă mai întreb o dată, ieri am aprobat sumele alocate, am aprobat 
o sumă bloc alocată instituției pe care azi am diminuat-o.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: de unde ați diminuat-o?  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  

tocmai ați aflat de unde. Ați aprobat cumva ieri fiecare, bugetul fiecărei 
acțiuni?  

Domnul consilier Peteleu Ioan: ... dar spuneți-mi capitolul, dar      
spuneți-mi capitolul, linia și sublinia bugetară pe care ați aprobat-o ieri, 
spuneți-mi. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: este 
o linie bugetară în sine, bugetul instituției. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  cum adică? Care are în spate o anexă 
așa cum ... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  da, 
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dar ieri n-am, încerc să vă spun, ieri n-am intrat în detaliu pe anexă, ca să fim 
ținuți astăzi să modificăm, în detaliu, anexa.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:   corect, corect. Deci astăzi trebuie s-o 
modificați.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:   
deci asta e părerea dumneavoastră, domnule coleg, și eu vă spun că n-o 
modific, eu, ca și ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan:    asta dumneavoastră decideți. 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 

bineînțeles că decid, că de asta sunt aici, să închei discuția asta. 
Domnul consilier Peteleu Ioan:  sunteți șef pe plantație.   
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  nu, 

nu sunt șef pe planțație. Domnule consilier, vreau doar să vă pun în ordine, din 
punct de vedere juridic, că întâmplarea face că dacă vorbim de probleme 
juridice, chiar sunt șef pe plantație între noi doi. Deci între noi doi, eu sunt șef 
pe plantație.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, corect, sunteți șef pe plantația 
dumneavoastră, nu pe a mea. Atunci vă întreb pe dumneavoastră, domnule 
președinte... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:   
refuz să vă mai răspund ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan:   de ce ați cerut atunci pauză de 
consultări, dacă problema asta nu are nici un element din punct de vedere 
juridic, un element problematic.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:    vi 
s-a pus la dispoziție, ați solicitat să vi se pună la dispoziție bugetul refăcut și vi 
s-a pus la dispoziție.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: a, și nu mai intrăm în celelalte detalii, 
cum s-a modificat ... 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
evident că nu.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  evident, da?  
Domnul consilierîn orb dinlegi,  Bria Dumitru Alexandru - Președintele de 

ședință:  da, mulțumesc! 
Vă rog, vot final pe Capitolul 67.10, haideți, vă rog!   
(Se vorbește în sală fără microfon...) 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:  

tocmai de aia am zis că dăm vot final pe 67.10. E aceeași sumă, nu se 
întâmplă nimic. Vă rog! 

Trebuie s-o spun, am mai spus-o, nu știu dacă erați consilier, sunt 
absolut siderat de discuțiile pe teme juridice care au loc la masa asta între 
orice altceva decât juriști, domnilor colegi. Trebuie să aveți, iertați-mă, există o 
limită a decenței. Adică nu putem să mergem și să cităm în orb, din legi, din 
principii pe care nu le înțelegem, doar de dragul de a face spectacol pentru că 
nu suntem aici, chiar nu suntem aici. N-am făcut niciodată, întotdeauna am 
fost reținut în aprecieri, dar vă rog înțelegeți, așa cum eu nu sunt informatician 
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– dumneavoastră nu sunteți jurist.  
   Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 15 

Nu au votat 6 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

 
15 voturi ”pentru” și 6 consilieri nu au votat – aprobat. 
 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință:   da, 

sunt șef pe plantația mea, într-adevăr, deci chiar pot să spun că sunt. Dar n-
am venit niciodată să intru în discuții care nu țin de ceea ce știu eu, pentru că 
îmi dau seama că risc să greșesc. N-am cum să adun într-un interval scurt de 
timp imformații dintr-un domeniu care, poate, ar presupune să fac o școală de 
patru ani și așa mai departe. Haideți să.... 

Domnul consilier Peteleu Ioan:   domnule președinte, nu am cerut 
altceva, decât să se respecte legea și regulamentul acestui consiliu. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: ... și 
v-am explicat că legea-i respectată, v-am explicat că legea se respectă, și     
v-am explicat că legea este respectată.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, dar nu ne-ați adus dovezi și nimeni 
n-a adus dovezi, asta este problema. 

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: v-am 
explicat că legea este respectată. Mulțumim! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: explicațiile nu țin loc de dovezi.  
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 

mergem la Capitolul 68.10 Asigurări și asistență socială în sumă de 328 
mii lei. Aici dacă aveți intervenții? Dacă nu, vă rog să votăm! 

 
   Rezultat Vot 
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Da 13 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 13 

Nu au votat 8 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

13 voturi ”pentru” și 8 consilieri nu au votat – aprobat, mulțumesc! 
 

 Capitolul 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publică cu Bugetul 
Direcției Patrimoniu - Direcția Patrimoniu, în cuantum de 4584 mii lei, vă 
rog!  

   Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 1 

Au votat 17 

Nu au votat 4 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

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 Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 
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Tabără Camelia Da 

 
16 voturi ”pentru”, o ”abținere” și 4 consilieri nu au votat. 
 
Direcția Administrare Piețe: 2454 mii lei 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 1 

Abţinere 5 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț  

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu 

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 

14 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă”, 5 ”abțineri” și un consilier nu a 
votat – aprobat. 

 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 837 mii lei, vă rog! 
Domnul consilier Peteleu: ce linie este? 
 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 16 

Nu au votat 5 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da  
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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 Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

16 voturi ”pentru” și 5 consilieri nu au votat – aprobat. 
 
Recapitulăm Capitolul 70.10. per ansamblu, în sumă de 7875 mii lei. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț  

Tabără Camelia Da 

14 voturi ”pentru”, 5 ”abțineri” și 2 consilieri nu au votat – aprobat. 
 
Total Cheltuieli, vă rog, în sumă de 28546 mii lei, vă rog! 
 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 7 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  
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Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț  

Tabără Camelia Da 

 14 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” – aprobat. 
 

Preşedintele de şedinţă supune la vot Veniturile Secţiunii de 
Dezvoltare, rândul 60, cu suma 783 mii lei. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 
Nu au votat 5 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 16 

Nu au votat 5 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Da  

Tabără Camelia Da  

Preşedintele de şedinţă supune la vot Veniturile Secţiunii de 
Funcţionare, linia 23, din anexa 3, care au fost diminuate cu suma de 690 mii 
lei şi rămân în cuantum de 26.266 mii lei. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 3 
abţineri. Nu au votat 4 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 3 

Au votat 17 

Nu au votat 4 

Absenţi 0 
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Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

 
Preşedintele de şedinţă supune la vot Total Venituri, anexa 3, rândul 9, 

cu suma de 27.049 mii lei. Şi aici se înregistrează diminuarea cu 690 mii lei. 
Se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 6 abţineri. Nu a votat un consilier. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 6 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abţ. 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

Preşedintele de şedinţă supune la vot anexa nr.3 Bugetul instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020 în ansamblu, 
care de asemenea s-a diminuat cu suma de 690 mii lei şi este în sumă de 
27.049 mii lei. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 5 abţineri. Nu au votat doi 
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consilieri. 
Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Bugetul local pe anul 2020, anexa 
nr.2, Cheltuieli de capital. 

Rândul 395, Cheltuielile Secţiunii de Dezvoltare – Programul de investiţii 
publice. 

Cap.51.02 Autorităţi executive şi legislative în sumă de 1.473 mii lei. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – la secţiunea aceasta la Programul de 

investiţii publice aş vrea să solicit să acordăm cuvântul şi delegaţilor săteşti.  
Domnul preşedinte de şedinţă – îi invit pe domnii delegaţi săteşti sa ia 

cuvântul. 
Domnul Pop Maftei, delegat sătesc al localităţii componente Slătiniţa – 

pe investiţii, ce am mai putut să mai zic, am făcut un demers către domnul 
primar. Sunt mulţumit cu ce se face pe Slătiniţa, dar dacă puteţi să prindeţi în 
buget, dacă nu acum, atunci la rectificare, capela mortuară care este necesară 
pe Slătiniţa. Vreau să insist puţin şi pe Direcţia de Servicii Publice. Vă rog 
foarte mult ca şi la rectificare să ni se asigure necesarul de piatră pentru 
drumurile din localităţile componente. Şi anul trecut în 2019 ne-am aflat în 
situaţia în care abia am reuşit să obţinem câteva maşini cu piatră şi imediat s-
au pus sălăriţele pe maşini şi nu a mai rămas aproape nimic. Cred că este 
deja ajunsă hârtia la dumneavoastră şi dacă nu, poate la domnul director 
Creţiu Ioan, dar rugămintea mea este şi la Direcţia de Servicii Publice care 
este instituţie şi la care trebuie să daţi bani cât mai mulţi. Eu nu cer acum 
asfaltare pe Slătiniţia, nici nu am cum, având în vedere ce se mai întâmplă pe 
parcurs, canalizarea, apa şi ce mai trebuie, să întreţină puţin străzile, dar mai 
avem de ieşit puţin şi pe hotar.  
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Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – vreau să îl asigur pe 
domnul Pop Maftei, că am prins suficienţi bani pentru întreţinerea străzilor cu 
piatră şi vom interveni cât de repede la Slătiniţa, la fel cum am făcut-o şi anii 
trecuţi.  

Domnul Gavrilaş Gavrilă, delegat sătesc al localităţii componente Sigmir 
– v-aş ruga să prindeţi strada Sigmir pe toată lungimea ei, de 900 de metri. Aţi 
prins 300 de metri asfaltare. 300 de metri sunt 16 familii. Şi 140 de familii îi 
lăsăm, că nu sunt din Sigmir? E aceeaşi stradă, nu e întreruptă nicăieri, e doar 
o intersecţie. De exemplu la Viişoara când aţi făcut asfalt pe str.Sigmirului, nu 
aţi împărţit-o în două. „Îmi sar oamenii în cap”, o să-i aduc aici la şedinţa 
următoare, o să aduc vreo 50-60 de oameni, sau 100 dacă e nevoie. Şi capela 
neapărat. Am fost primul dintre delegaţii săteşti care am cerut capelă în 2012. 
Am rămas ultimul.  

Domnul Uţă Ioan Radu, delegat sătesc al localităţii componente Sărata 
– dacă ar fi să discut despre localitatea componentă Sărata, avem o listă 
destul de lungă pe care am expus-o la interpelările mele din şedinţele de anul 
trecut. Nu ştiu dacă ar fi posibil să realizăm chiar tot ceea ce ne-am dorit, mai 
sunt proceduri legate de cămin, achiziţii de terenuri. Ştiu că intenţiile au fost 
bune şi am şi realizat capela, dar vreau să punctez legat de str.Pădurii din 
Sărata, e o problemă majoră pentru care oamenii vin, mă opresc. V-am mai 
spus, cred că tot consiliul şi administraţia primăriei pot discuta oricând, şi 
consilierii de la toate partidele nu facem politică, toţi au membri, toţi au 
organizaţii, ştiu problemele. Vreau să fie un studiu, nu ştiu la ce fază de proiect 
era discuţia şi anul trecut, pentru proiectare. Oamenii aşteaptă cu nerăbdare şi 
eu aş dori să punctez faptul ca să fie făcută cu utilităţi, se poate parţial până la 
intersecţie ca să nu mai fie spartă. Vreau să fie şi eu consultat dacă va mai fi 
nevoie la proiect de unele, eu cunosc zona, cunosc şi problemele în caz de 
inundaţii, sunt o mulţime de detalii care se pot discuta. Probabil că la faza de 
proiectare care este anul acesta, să pot să fiu şi eu chemat, că la capelă nu 
am fost şi poate că mai erau câteva discuţii. Bineînţeles că aşteptăm 
canalizarea şi acuma nu vreau să o lungesc, ştim problema canalizare, gaz. Şi 
legat de introducerea gazului în localitatea Sărata, din câte am discutat este în 
fază de proiect. Puteţi să-mi spuneţi când va fi semnat contractul pentru 
execuţie? Cetăţenii întreabă acest lucru şi vrem să ştim. Încă o dată pentru 
str.Pădurii, vreau să fie punctul fierbinte. Nici nu insist pentru altceva, pentru 
că dacă ar fi fost în fiecare an o stradă asfaltată, ar fi toată lumea parţial 
mulţumită pentru că în momentul de faţă toată lumea are în curte 2 maşini, se 
circulă, sunt gropi. Ce spunea şi domnul Pop Maftei, anul trecut legat de 
piatră, de pietruire, măcar refacerea drumului, să vină grederul să rezolvăm 
problemele, pentru că oamenii insistă foarte mult şi mi-aş dori să nu mai aud 
vorbe urâte din partea lor, nu mă simt nici eu bine, vă rog să mă credeţi. 
Lumea spune: „Nu ai făcut nimic”. Bineînţeles că lucruri s-au făcut: trotuare, 
asfaltări, parcul, multe lucruri, dar legat de localitatea componentă Sărata ar 
mai fi multe lucruri. Vă rugăm să ne aveţi în vedere şi să mişcăm lucrurile, să 
fie şi vorbele frumoase. 

Domnul Moldovan Mircea, delegat sătesc al localităţii componente 
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Viişoara – referitor la localitatea Viişoara ar fi multe, dar suntem răbdători şi 
după câte ştiu avem prins la investiţii doar acel amenajarea parcului. Mai am o 
rugăminte. Ştiu că linia verde va începe cât de curând, rugămintea mea e, îmi 
spunea domnul primar, că în acel proiect vor fi prinse şi acele locuri de 
aşteptare pentru staţiile de autobuz. Şi rugămintea mea ar fi să înceapă de la 
Viişoara spre Unirea, pentru că noi nu avem nici un loc de aşteptare acoperit, 
primăvara, toamna, oamenii circulă, oamenii în vârstă, copiii la şcoală. 
Referitor la asfaltare, am înţeles că str.Nouă va fi prinsă pentru anul următor şi 
la fel asfaltarea la locuinţele sociale. Este nevoie de piatră, de autogreder şi 
cilindru. Avem drumurile pe care nu prea s-a intervenit anul trecut, s-au s-a 
intervenit doar cât a fost nevoie. 

Domnul consilier Rus Constantin – domnule preşedinte de şedinţă, eu 
reprezint localitatea componentă Unirea. Şi îi mulţumesc domnului coleg că a 
permis să intervenim şi în această calitate. Sigur, sunt multe probleme din 
Unirea care nu au fost prinse în buget şi vă atrag atenţia, domnule viceprimar, 
că str.Morii care cred că şi anul acesta nu am regăsit-o, am regăsit-o la 
proiectare încă, sper ca după iulie să se poată face. De asemenea, peste linie, 
acolo sunt problemele ridicate de cetăţeni, sper ca în acest an să se găsească 
fonduri ca acei oameni să iasă din situaţia gravă care există în cartierul 
Unirea. Iar legat de canalizare, ceea ce i-am spus domnului director de la 
Aquabis, rămâne valabil. Cred că zona Unirea şi partea de est a oraşului are 
mari probleme. Şi acolo dacă nu se va interveni pe sumele prevăzute în 
reabilitările despre care am discutat la proiectele de data trecută, acolo trebuie 
văzut împreună cu dumnealor, cum se poate rectifica canalizarea în zona 
respectivă, care vine de la Unirea până pe la Han. Până pe la Han sunt 
problemele respective.  

Domnul preşedinte de şedinţă – Investiţii, cap.51.02.01 Autorităţi 
executive, legislative. Aici avem două propuneri de suplimentare, respectiv din 
propunerile adoptate în comisiile reunite: 

Sistem de detectare, alarmare şi avertizare la incendiu pentru arhiva 
Primăriei municipiului Bistriţa - 1 buc. – 19 mii lei. Vă supun la vot această 
propunere. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. Nu au votat 3 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da 
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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  

Software pentru dezvoltarea de noi funcționalități ale aplicației 
CadVeGIS și popularea cu date grafice și alfanumerice a bazei de date 
specifică Sistemului de centralizare al bazelor de date cadastru - 1 buc. – 22 
mii lei. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” şi o abţinere. 

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 1 

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 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 Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot cap.51.02 cu modificările aprobate, în sumă de 1.473 
mii lei. Se aprobă cu 13 voturi „pentru”. Nu au votat 8 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 13 

Nu au votat 8 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 
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Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Nu a votat 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot Cap.65.02 Învăţământ cu suma de 52.454 mii lei, 
rândul 25 pe anexa 5. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 2 abţineri. Nu au votat 
4 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 17 

Nu au votat 4 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Nu a votat 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă - Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie. 
Aici avem din comisiile reunite o propunere de diminuare cu suma de 940 mii 
lei, respectiv eliminarea investiţiei pentru Staţie de pompare de înaltă presiune 
– 1 buc. – 848 mii lei şi Statie de pompare, joasă presiune - 1 buc - 92 mii lei. 
Vă supune la vot această propunere de diminuare. Se aprobă cu 20 voturi 
„pentru”. Nu a votat un consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

Total 21 
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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 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 Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – în urma diminuării de 22.095 mii lei. Se 
aprobă cu 17 voturi „pentru” şi 2 abţineri. Nu au votat 2 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială 
în sumă de 2.025 mii lei. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi 2 abţineri. Nu au 
votat 2 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 19 

Nu au votat 2 
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Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

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 Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică, linia 64.  

Aici avem o propunere din partea comisiilor reunite, de suplimentare cu 
suma de 45 mii lei pentru PUZ Ansamblul de locuinţe pentru tineri, municipiul 
Bistriţa, str.Livezi. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi 5 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ.  

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.70.02 cu modificarea aprobată, în 
sumă de 37.052 mii lei. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 6 abţineri. 

Rezultat Vot 
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Da 16 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abţ. 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ.  

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.74.02 Protecţia mediului, linia 122.  
Aici avem o propunere de suplimentare din partea comisiilor reunite, 

suma de 534 mii lei pentru obiectivul Reţea canalizare pluvială pe str.Mihai 
Viteazu. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

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 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 Da  
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Domnul preşedinte de şedinţă – modificarea corelativă a creditelor de 
angajament aferente cap.74.02 care se suplimentează cu suma de 2.903 mii 
lei pentru obiectivul Reţea canalizare pluvială pe str.Mihai Viteazu.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – este totuşi bine că se realocă sume 
pentru acest obiectiv, după ce s-au alocat, s-au retras, s-au realocat, s-au 
retras. Să sperăm că nu rămâne doar o propunere la fel de populistă cum au 
fost celelalte de până acum şi se va trece şi la rezolvarea problemei care din 
păcate este foarte veche şi afectează foarte mulţi locuitori. Vis-a-vis de 
procedură aş vrea să spun că nu ştiu ce linii ne spuneţi dumneavoastră, dar 
Protecţia mediului la mine este pe linie 438. Deci este aproape imposibili de 
urmărit, dar dacă aveţi alte anexe modificate după şedinţa de comisii de ieri, 
atunci... Vedeţi în ce situaţii ne puneţi? Este aproape imposibil de urmărit. Noi 
avem nişte fişiere, iar voi aveţi altele. 

Domnul preşedinte de şedinţă – îmi cer scuze. 
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan – puteţi regăsi la anexa 5, linia 122. 
Domnul preşedinte de şedinţă – vă supun la vot suplimentarea creditelor 

de angajament aferente cap.74.02 cu suma de 2.903 mii lei pentru obiectivul 
Reţea canalizare pluvială pe str.Mihai Viteazu. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” 
şi 2 abţineri. Nu au votat 3 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

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 Nu a votat 

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Nu a votat 

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.74.02 în sumă de 539 mii lei, cu 
modificările adoptate. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. Nu au votat 3 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 
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Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.84.02 Transporturi. Aici avem două 
propuneri de suplimentare din comisiile reunite, respectiv suplimentare cu 
suma de 1.010 mii lei pentru: Consolidare DJ 173, suprapunere cu str.Jelnei, 
între km 1+168 şi km 1+320 în urma alunecărilor de teren – 210 mii lei, şi 
Amenajare străzi, trotuare, parcaje şi alei în zona locuinţelor sociale din 
ansamblul de locuinţe Subcetate, etapa III – 800 mii lei. 

Se supune la vot suplimentarea cu suma de 1.010 mii lei. Se aprobă cu 
21 voturi „pentru”. 

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 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  
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Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot Cap.84.02 Transporturi cu 
modificările aprobate, în sumă de 35.894 mii lei. Se aprobă cu 16 voturi 
„pentru” şi 3 abţineri. Nu votează 2 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 3 

Au votat 18 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

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 Abţ. 

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

 Domnul preşedinte de şedinţă – recapitulăm şi votăm în ansamblu tot 
programul de investiţii în sumă de 151.532 mii lei, anexa 5. Se aprobă cu 15 
voturi „pentru” şi 6 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 0 

Abţinere 6 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abţ. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  
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Peteleu Ioan Abţ.  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

PAUZĂ 
La şedinţă sunt prezenţi 20 consilieri. A plecat domnul consilier 

Moldovan Vasile. 
 
Preşedintele de şedinţă supune atenţiei şi votului Cheltuielile Secţiunii 

de Dezvoltare, anexa 2, rândul 395, în sumă totală de 151.160 mii lei. Se 
aprobă cu 12 voturi „pentru” şi 7 abţineri. Doi consilieri nu au votat. 

Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 0 

Abţinere 7 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Nu a votat 

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abţ. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Abţ.  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot Cheltuielile Secţiunii de Funcţionare, rândul 253, 
cap.51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe în sumă de 34.258 mii lei. Se 
aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 6 abţineri. Doi consilieri nu au votat. 

Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 0 

Abţinere 7 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 
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Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abţ. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Abţ.  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot Cap.54.02 Alte servicii publice generale cu suma de 
3.563 mii lei. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 5 abţineri. Un consilier nu a 
votat. 

Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 20 

Nu au votat 0 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ. 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi cu suma de 2.494 mii lei. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” şi         
5 abţineri. Patru consilieri nu au votat. 

Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 17 

Nu au votat 3 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 
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Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Nu a votat 

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abţ. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot Cap.61.02 Ordine Publică şi siguranţă naţională cu 
suma de 9.258 mii lei. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi 4 abţineri. Doi 
consilieri nu au votat. 

Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 17 

Nu au votat 3 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abţ. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Nu a votat 

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.65.02 Învăţământ. Aici avem din 
comisiile reunite propunere de suplimentare cu suma de 828 mii lei pentru 
învăţământ particular din cotele defalcate din TVA. Vă supun la vot această 
propunere. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.  

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 0 

Absenţi 1 
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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 Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia da 

Se supune la vot capitolul cu modificarea aprobată în sumă de 13.630 
mii lei. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”. Şase consilieri nu au votat. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 14 

Nu au votat 6 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Nu a votat 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

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 Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Se supune la vot cap.66.02 Sănătate cu suma de 4.118 mii lei. Se 
aprobă cu 19 voturi „pentru”. Un consilier nu a votat. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 1 
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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 Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

Se trece la cap.67.02 Cultură, recreere şi religie. Aici avem o diminuare 
cu suma de 690 mii lei de la poziţia Transferuri către Centrul Cultural. Vă 
supun la vot propunerea de diminuare. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. Doi 
consilieri nu au votat. 

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 Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

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 Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

Se supune la vot cap.67.02 Cultură, recreere şi religie, cu modificarea 
aprobată, în sumă de 10.232 mii lei. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 2 
abţineri. Patru consilieri nu au votat. 

Rezultat Vot 



57 

 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 16 

Nu au votat 4 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da 

Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială în sumă de 28.236 mii lei.  
Domnul consilier Peteleu Ioan – aş vrea să fac propunerea de majorare 

la linia 337 Cheltuieli de personal asistenţi personali de la 6.508 mii lei la 
7.000 mii lei, respectiv suplimentare cu 492 mii lei. Şi sursa este Subvenţii 
pentru transportul public. Domnul viceprimar Niculae ne-a asigurat că se pot 
face diminuări ale sumei de 9.980 mii lei pentru subvenţii pentru transportul 
public şi mă bazez pe spusele dânsului. Cred că este foarte important să 
respectăm legile şi să acordăm drepturile cuvenite oamenilor. Domnul primar 
în şedinţa de ieri ne-a mai dezinformat odată şi l-aş ruga dacă poate să ne 
spună care sunt specialiştii din executiv, cu care dânsul a analizat solicitarea 
asistenţilor personali de a li se acorda acel spor de 15%, pentru că legea sau 
hotărârea nr.153/2018 este foarte clară, aş vrea să-l citez pe domnul primar în 
intervenţia dânsului de ieri. Aţi spus, domnule primar, legea nu prevede 
sporuri, asistenţii personali nu au dreptul la sporuri. Eu am legea în faţă, am 
analizat-o încă o dată, pentru că am mai avut o intervenţie pe tema asta, şi 
spune aşa la acte modificatoare: „Notarea cu # M1 se referă la modificările şi 
completările efectuate prin actul modificator în faţa fiecărei modificări sau 
completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau 
completarea respectivă”. Mergând la art.4, cred că este, spune aşa la lit.”a” 
”spor de până la 15% din salariul de bază acordat personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu 
dizabilităţi” şi a fost completată legea cu următorul text: „şi pentru persoane 
vârstince”. Deci acesta este articolul din lege care le dă dreptul asistenţilor 
personali să beneficieze de acel spor. Şi v-aş ruga să ne spuneţi când aţi 
transmis dumneavoastră la Bucureşti acea solicitare, la minister ca să vi se 
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clarifice aceste aspecte? Pentru că am în faţă o solicitare care a fost făcută în 
acest sens în 2018 şi să înţeleg că nu aţi mai primit răspuns la acea 
solicitare? Între timp trebuia să faceţi aşa cum spune legea, determinări vis-a-
vis de fiecare posibil beneficiar în parte, care nu s-a făcut. Asta a fost 
propunerea pe care am vrut să o fac pe această linie bugetară, pentru că mi 
se pare cel mai important lucru, ca o instituţie sau o administraţie să respecte 
în primul rând drepturile omului.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – probabil că nu aţi citit şi celelalte 
articole din lege, le-am studiat inclusiv acestea pe care le-aţi citit 
dumneavoastră. Noi nu avem angajaţi asistenţi personali profesionişti care să 
facă îngrijire la domiciliu. Acea îngrijire la domiciliu se referă la altceva, nu la 
persoanele care sunt angajate ca să îşi îngrijească propriul copil. Deci aşa 
cum vă spunea colegul din stânga, e mai dificilă partea asta de legislaţie. 
Deci nu aveţi dreptate. Nu este prevăzut nicăieri în lege că pot fi acordate 
sporuri la persoanele care sunt angajate pentru a fi asistenţii personali ai 
persoanelor din familie.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule primar, dacă ne puteţi indica 
dumneavoastră, dacă nu, cineva din executiv, textul de lege care face 
diferenţierea asta despre ca vorbiţi dumneavoastră, dintre asistenţii personali 
şi asistenţi personali care lucrează în instituţii.  

Domnul preşedinte de şedinţă – ce lege, că vreau să mă uit şi eu? 
Domnul consilier Peteleu Ioan – Legea nr.153/2018. Nu ştiu la ce lege 

făcea referire domnul primar şi la ce articol de lege, pentru că legea nu face 
nici o diferenţiere între asistenţii personali.  

Doamna consilier Gaga Seica Marioara – domnule primar, în decursul 
anilor s-au mai acordat astfel de ajutoare băneşti pentru situaţii de care 
vorbea colegul Peteleu. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – nu sunt ajutoare, acestea sunt 
sporuri la salarii. 

Doamna consilier Gaga Seica Marioara – sub formă de ajutor, se pot 
acorda astfel de sume.  

Doamna secretar Gaftone Floare – până revine preşedintele de şedinţă, 
aş vrea să fac precizarea că salarizarea este reglementată de Legea 
nr.153/2017, iar aceste sporuri pentru condiţii vătămătoare sunt reglementate 
de Hotărârea Guvernului nr.153/2018. Deci este o coincidenţă, legea 153 cu 
salarizarea, iar sporurile sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului 
nr.153/2018. Este real că de atâtea ori am întâmpinat aceste dificultăţi în 
interpretare, s-a făcut o adresă, probabil că ar fi trebuit colegii de la Direcţia 
de Asistenţă Socială, având în vedere solicitarea reprezentanţilor asistenţilor 
personali pentru persoane cu handicap, să se facă această întrebare mult mai 
devreme. Am înţeles că în prezent suntem în aşteptarea unui răspuns de la 
Ministerul Muncii. Pentru asistenţii personali care au calitatea de angajaţi ai 
instituţiei noastre, dumneavoastră aţi aprobat luna trecut când aţi aprobat 
modificarea statului de funcţii, aţi aprobat acest procent de 15% pentru 
condiţii vătămătoare.  



59 

 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – pe perioada îngrijirii şi protecţie a 
adulţilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist 
beneficiază de următoarele drepturi”. Profesionist. Aceea este altă categorie 
de care discutaţi.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – deci eu v-am solicitat să ne indicaţi 
textul de lege care face diferenţierea dintre asistent personal profesionist şi 
asistent. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – este. Sunt îngrijitori la domiciliu, 
sunt asistenţi profesionişti, dar trebuie citită toată legea. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – aş vrea să vă reamintesc că s-a 
transmis o solicitare din 2018. Dacă ne puteţi spune despre acea solicitare, 
dacă aţi primit răspuns.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – scrisoarea a plecat acum vreo 
două săptămâni. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – nu, una din 2018, v-o dau imediat. 
Dacă ne puteţi spune dacă aţi primit răspuns în doi ani de zile la această 
solicitare care exact acest lucru vizează.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – am trimis scrisoarea acum vreo 
două săptămâni. Nu am răspunsul. Din 2018 s-a schimbat legea de trei ori.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier 
Peteleu Ioan, respectiv de majorare a liniei 337 Cheltuieli de personal 
asistenţi personali de la 6.508 mii lei la 7.000 mii lei, respectiv suplimentare 
cu 492 mii lei, cu sursa de finanţare Subvenţii pentru transportul public. Se 
obţin 7 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri. Nu a votat un consilier. 
Propunerea nu se aprobă. 

Rezultat Vot 

Da 7 

Nu 9 

Abţinere 3 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Abţ. 

Bria Dumitru Alexandru Nu  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Nu  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Nu  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Nu  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Nu  

Miholca Bogdan Vasile Nu  

Moldovan Victoria Valeria Nu  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Abţ. 

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Nu  

Sabău Gheorghe Nu  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Abţ. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot cap.68.02 în sumă de 28.236 mii 
lei. Se aprobă cu 13 voturi „pentru”. Nu au votat 7 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 13 

Nu au votat 7 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da   

Moldovan Victoria Valeria Da   

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – cap.70.02 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică, în sumă de 23.617 mii lei. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – aici aş avea o intervenţie, la linia 366 
Cheltuieli de personal DSP, suma de 14.827 mii lei prevăzută în buget se 
majorează cu 342 mii lei, sursa este aceeaşi Subvenţie pentru serviciul de 
transport public. Această sumă este propusă pentru creşterea cu 7,2% a 
salariilor muncitorilor care lucrează în Primăria municipiului Bistriţa şi nu 
pentru altceva, ca să nu se deducă că creştem salariile directorilor de direcţie 
sau a şefilor de servicii. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier 
Peteleu Ioan, de mai sus şi se obţin 4 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” şi 6 
abţineri. Nu au votat 3 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 4 

Nu 7 

Abţinere 6 

Au votat 17 

Nu au votat 3 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Nu a votat 

Bria Dumitru Alexandru Nu  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Nu 

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Abţ. 
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Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Nu  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abţ. 

Mihestian Maria Marioara Nu  

Miholca Bogdan Vasile Nu  

Moldovan Victoria Valeria Nu  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Abţ. 

Niculae Cristian Marius Abţ. 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Abţ. 

Sabău Gheorghe Nu  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Nu a votat 

Preşedintele de şedinţă supune la vot cap.70.02 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică, în sumă de 23.617 mii lei. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” 
şi o abţinere. Nu au votat 5 consilieri. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 1 

Au votat 15 

Nu au votat 5 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Abs. 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Abţ.  

Rus Constantin Da  

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – Cap.74.02 Protecţia mediului şi intrăm 
la cap.84.02 Transporturi. Aici avem diminuare cu suma de 2.695 mii lei de la 
poz.Subvenţii pentru transportul public local. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – stimaţi consilieri, după ce 
am văzut cum arată proiectul de buget pentru anul 2020, pentru că nu am 
făcut niciodată promisiuni nesustenabile, am analizat lucrurile cu atenţie şi am 
decis să propun subvenţionarea taxei de salubrizare din bugetul municipiului. 
Eu cred că trebuie să fim solidari cu bistriţenii, să mergem înainte cu 
subvenţia pentru salubrizare, până ce va fi implementat proiectul impus de 
legea europeană şi de legea românească de mediu, „plăteşti cât arunci”. În 
acest moment, bistriţenii nu au certitudinea că plătesc cât aruncă şi până în 
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acel moment ei vor plăti la fel ca şi anul trecut, tot 6,6 lei/lună/persoană. Am 
găsit această soluţie prin diminuarea sumei propuse în proiectul de buget 
pentru subvenţionarea transportului public, este vorba de suma de 2.695 mii 
lei. Vreau să-i asigur pe bistriţeni că vor circula la fel de bine ca şi anul trecut, 
că cei care au avut călătorii gratuite vor beneficia în continuare de ele la fel ca 
şi până acum şi aici mă refer la pensionari, la veteranii de război, la 
persoanele cu handicap, la persecutaţii politic, la profesorii care fac naveta, 
mai mult decât atât, am să iniţiez un proiect de hotărâre de consiliu local, prin 
care să acordăm abonamente de călătorii gratuite tuturor elevilor şi studenţilor 
din Bistriţa, deoarece până acuma era subvenţionat doar în proporţie de 50% 
din banii bugetului. În 2015 subvenţia pentru transportul public era de 5 
milioane de lei, a ajuns în 2019 la 7 milioane, acum subvenţia propusă a fost 
9,8 milioane lei. Am convingerea că prin eficientizarea mai multor rute de 
transport public, prin modificarea frecvenţei curselor pe linie de transport 
public, bineînţeles nu în orele de vârf, vom reuşi să ne încadrăm în subvenţia 
de anul trecut şi anume 7 milioane de lei. Oricum această subvenţie este 
prevăzută pentru acoperirea întregului an bugetar, iar dacă va fi nevoie de 
ceva foarte puţin, să mai prindem pe subvenţia de transport, o vom mai face 
la rectificarea de buget din vară. Îi asigur pe cetăţeni încă o dată, că vor 
circula la fel de bine ca şi anul trecut. Şi nu uitaţi, biletul de transport public a 
rămas la suma de 1,8 lei, mai mult decât atât, și în localitățile componente 
tariful pentru un bilet este de 1,8 lei. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc, domnule viceprimar. Domnul consilier Peteleu, iar. Să dau niște 
date statistice, domnul consilier Peteleu, 28 de intervenții ați avut.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, domnule președinte! Da, a 
vorbit domnul viceprimar Niculae înaintea mea. Am spus că o să-l las tot 
timpul să vorbească înaintea mea, pentru că oricum nu spune nimic. Dar 
astăzi a spus ceva. Eu l-aș întreba dacă are și un fundament la ceea ce a 
spus. Adică ni se propune o disponibilizare a sumei de 2695 mii lei de pe 
subvenția de pe transportul public și o alocare a acestei sume pe subvenția 
pentru colectarea deșeurilor. Domnul viceprimar Niculae – bine, și domnul 
primar, dar dânsul este total dezinteresat de faza asta, nu ne spune și cum a 
ajuns la această sumă. De ce nu la suma de 2.700 mii lei, de ce nu la suma de 
2.300 de mii lei și așa mia departe. Ieri în ședința comisiilor reunite am solicitat 
ca până astăzi la plen domnul viceprimar Niculae să vină cu o fundamentare, 
atât în ceea ce privește diminuarea subvenției la transportul public cât și în 
ceea ce privește alocarea acestei sume la subvenția pentru deșeuri. Așa cum 
vedeți și dumneavoastră, nu am primit nici un document în acest sens. Nici 
unul, nici altul, mă refer aici la domnul viceprimar Niculae și la domnul primar, 
nu au fost în stare să prezinte Consiliului local o justificare. De ce trebuie să 
subvenționăm colectarea? Și de ce nu trebuie să subvenționam colectarea – 
pentru că domnul primar spune așa: ”eu cred că merită să subvenționăm 
activitatea de sport a elevilor, pentru accesul la bazine sau la sălile de sport la 
care merg” – citez, atenție, ”dar subvenționarea producerii de deșeuri nu cred 
că trebuie făcută.” Asta este declarația domnului primar. Dar nici dânsulu nu a 
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argumentat de ce trebuie să fie făcută. Domnule viceprimar Niculae, aveați 
toate datele la îndemână, pentru că aveți în această administrație o armată de 
oameni. O armată de oameni. Puteați să faceți rapoarte, puteați să faceți studii 
de impact și nu să veniți, pur și simplu, să propuneți niște sume care nu au nici 
o bază. Nu este nici un fundament real în spatele acestei propuneri. Modul în 
care dumneavoastră veniți în fața Consiliului local este unul jenant, pentru 
pozițiile pe care le ocupați. Veniți ca și cum un copil merge la școală cu lecția 
neînvățată. Pur și simplu, luați niște sume dintr-o parte, le mutați într-alta, fără 
nici un fundament. Ce trebuie să reținem este faptul că dumneavoastră ați 
adus orașul în această situație, în loc să creați un mediu concurențial, să 
împărțiți orașul, să zonați orașul, ca acest serviciu public să poată fi operat de 
mai mulți operatori, să fie o competiție reală între ei, așa cum prevede, atenție, 
statutul ADI deșeuri. Forma de gestiune a serviciului va fi gestiunea delegată, 
care se va realiza, atenție, în baza unui / mai multor contrtacte de delegare a 
gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii 51/2006, cu 
modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile. Practic 
am mai discutat lucrul ăsta, tot în această sală de ședințe. În schimb 
dumneavoastră nu ați făcut nimic, sau ați făcut, împreună cu ADI deșeuri, ați 
creat un monopol, care nu face altceva decât să impună regulile, așa cum face 
un monopol. Problema mare este că cei care suferă sunt bistrițenii, cetățenii 
acestui oraș pe care dumneavoastră spuneți că îl conduceți și spuneți că îl 
administrați. Recunosc, îl administrați, dar prost. V-am atras atenția că 
documentația care a fost pregătită pentru achiziția serviciului public, propusă 
de ADI, este una foarte proastă. Avem dovada, că a durat aproape un an de 
zile, până ați revenit cu acea documentație, să fie aprobată de către consiliul 
local. Asta spune foarte multe despre tot acest proces. În acel interval, cel 
puțin în ceasul al doisprezecelea, nici dumneavoastră și nici ADI deșeuri nu ați 
realizat o dezbatere publică pe acest subiect, așa cum tot legea spune. V-ați 
plâns în continuu că ADI deșeuri impune regulile. Eu vă întreb, de ce trebuie 
să fie municipiul Bistrița în ADI deșeuri? Vă mai întreb, de ce ADI deșeuri a 
dormit 11 ani și nu a venit în acest consiliu cu o strategie, decât după achiziția 
serviciului public? Adică facem strategiile orașului după cum ne cer unii și alții? 
Vă întreb. În loc să propunem noi strategia sau să avem propuneri în acea 
strategie și după aia să se achiziționeze serviciul public respectiv. Din 
nefericire, din nefericire asta este situația, aici ați adus orașul și în stilul care 
vă caracterizează încercați să atrageți în această comedie și pe alții, adică pe 
noi. Eu zic să, așa cum ați intrat, singuri, să și ieșiți, tot singuri. Rezolvați-vă 
problema, dar nu cu noi. Și nicidecum așa. Deci nu aveți nici o fundamentare 
la baza acestei propuneri. Dacă l-ați fi ascultat pe domnul primar ... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
domnule consilier, vă apropiați de 10 minute. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Finalizez! Dacă domnul viceprimar l-ar fi 
ascultat pe domnul primar, care este guru în administrație, ar fi învățat până 
acuma, în aproape 4 ani, că administrația se face cu documente. Dar se pare 
că nu a învățat, nu ne-a prezentat nici un document care să fundamenteze 
această propunere. Mulțumesc!, .  .  .  
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Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Doriți 
să interveniți, în replică? Vă rog, domnule... 

Domnul consilier Hangan Sorin: Acuma la rând, ne dați replica 
împreună.  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: Dați, 
că vă dau la fiecare în parte.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 
rog, domnule viceprimar! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița 
Mulțumesc, domnule președinte! Domnule consilier Peteleu, se pare că nu 
înțelegeți lucrurile. În primul rând... 

Domnul consilier Hangan Sorin: Serios, eram la rând, înscris la cuvânt. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: dacă 

a luat, omul vrea să intre în replică...  
Domnul consilier Hangan Sorin: poate să intre la sfârșit. 
Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: Vă 

dau la fiecare în parte. Am răbdare. Aveți răbdare. Să discutăm punctual, că 
dacă vreți să discutăm lucrurile, să discutăm punctual. Vă mulțumesc, 
domnule Hangan, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Deci, în primul rând... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 
rog, domnilor, colegi, vă rog, domnul vice!  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: 
Domnul primar a venit pe masa consiliului local cu un proiect de buget. 
Domnul primar are o viziune și o gândire, eu am alte idei. Eu am făcut o 
propunere. În acest consiliu local se va vota dacă ideea mea este acceptată 
sau nu este acceptată. Da, domnul primar a spus că el este de părere să nu 
subvenționăm taxa de salubrizare. Iar eu am spus că trebuie să fim solidari cu 
cetățenii, ca până atunic când se implementează proiectul și cetățenii văd 
rezultatele acestei creșteri de tarif, pentru că este justificată de ADI deșeuri. 
Majorarea tarifului a fost justificată prin investițiile care se fac pentru 
implementarea acestui proiect. Eu am spus, nu! Până când cetățenii nu văd 
investițiile făcute, ei trebuie să plătească tot 6,6 lei pe lună. Deci avem viziuni 
diferite cu privire la acest lucru și este normal să nu fim la fel toți oamenii. 
Dacă faceți un calcul foarte simplu, înmulțind 4,9 lei, cuantumul subvenției 
până la suma de 11,5 lei, cu 55 de mii de utilizatori *- pentru că anul trecut au 
fost 53.500, dar am pus 55.000, cifră rotundă, și cu 10 luni. Cât a mai rămas 
din acest an, ajungem la sume, foarte simplu, 2.695.000. Era fosrte simplu să 
faceți acest calcul, am crezut că știți să faceți aceste înmulțiri, de aia nu m-am 
gândit să vă pun pe masă ceea ce mi-ați cerut dumneavoastră. Și în calitate 
de consilier nu trebuie să vă pun eu la dispoziție documente. Adresați-vă 
primarului și aparatului și ...da! Păi, v-am spus. Mai mult decât atât, vreau să 
spun – numai puțin, mai mult decât atât, îmi pare rău, îmi pare rău că am 
mulțumit public consilierilor PNL, că votează taxa de salubrizare, pentrui că 
am crezut că dacă Ioan Turc, șeful vostru de partid, spune un lucru, șeful 
dumneavoastră de partid spune un lucru, este și respectat. Constat că Ioan 
Turc vorbește singur acolo, prin sediu, dă declarații de presă, face conferințe 
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de presă și nu se întâmplă nimic din partea colegilor. Vă mulțumesc! Colegii 
dânsului de partid, adică dumneavoastră.  

Domnul consilier Hangan Sorin: Să nu vorbim peste masă. Eu v-aș fi 
făcut un bine și era bine să mă fi ascultat, să nu vorbiți, că vă cam dați singur 
cu stângul în dreptul. Și ca să fim coerenți, ceea ce ați făcut dumneavoastră 
se cheamă cu adevărat o declarație politică. Noi nu am votat, cum v-ați 
exprimat mai devreme, taxa de salubrizare, domnule viceprimar. 
Dumneavoastră, la propunerea primarului și tot ceilalți colegi ai majorității au 
votat, încă chiar de două ori. Că de aia suntem, am ajuns aici, că am mărit, am 
mărit prețul acestui serviciu, acestei taxe de salubritate sau a taxei de gunoi, 
imediat după ce un operator a câștigat o licitație că așa ne-am învățat. Chiar 
dacă permite legea, eu nu vă acuz de ilegalități. Dar noi semnăm un contract 
pe 8 ani de zile și pe trei luni operatorul acestui serviciu, de salubritate, de 
transport, vine, că legea îi permite, și sărim repede cu mânile în sus, că ne 
obligă legea și mărim prețurile. Că dacă vedeți, nu subvenționăm altceva 
cetățenilor, sau propunerea dumneavoastră nu subvenționează altceva, până 
acum nu s-a înâmplat nicic, decât diferența dintre prostiile sau scăpările 
noastre și prețul la care a ajuns astăzi. Sigur, acolo o mică parte mai este și 
acea penalitate la Uniunea Europeană, care este o penalitate tocmai pentru 
faptul că gestionăm prost, și să vă asumați, că dumneavoastră gestionați 
acest serviciu, împreună cu ADI. Să nu mai dați de pe unul pe altul. Este real 
că nu este corect ca cetățeanul să plătească pentru scăpările administrației, 
pentru greșelile administrației, pentru voturile consilierilor și pentru dezastrul 
pe care l-a făcut ADI deșeuri. Și nu este corect să plătească nici salariile, 
pentru că în acest preț sunt și salariile celor de la ADI deșeuri. Și nu știu ce 
investiții vor mai face, că vorbim de această, de acest proiect de vreo 10 ani și 
nu s-a întâmplat nimic bun. Vedem în continuare aceleași platforme, care 
arată deplorabil, cu containere semiîngropate, cu tot felul de pubele, mai bune 
sau mai rele, nimeni nu cunatifică câte și cum se ridică deșeurile reciclabile, 
pentru care nu ar trebui să plătim, și așa mai departe. Nimeni nu a venit cu o 
strategie, mai ales după ce, cât de cât, cetățenii s-au autoeducat, vis a vis de 
adunarea și depozitarea selectivă a acestor deșeuri, să vină, că asta era o 
propunere grozavă, din partea dumneavoastră care de aproape 4 ani nu ați 
înțeles nimic, să spuneți care asociație de locatari sau care bistrițean adună 
corect, selectiv, gunoiul timp de 6 luni, 6 luni nu-i mai iau nici un tarif, așa ar 
trebui să facă o administrație care are o gândire largă. Mai ales că este real că 
nu cetățenii trebuie să plătească. Și nu faceți, nu faceți o pomană cetățenilor ci 
pur și simplu ne acoperiți greșelile dumneavoatră. Ce nu îmi place sau îmi 
displace, este modul, acest circ electoral, sigur, în favoarea dumneavoastră, la 
care primarul, sigur, de rușine, nici măcar nu mai vrea să facă parte, în care ați 
spus, ați umflat cu 40% cuantumul subvenției din 2019  , ca acuma să spuneți 
că atât de tare ați eficientizat într-o săptămână acel serviciu încât puteți să-l 
scădeți cu 30% și să subvenționați salubritatea. Mi se pare chiar un circ de 
prost gust, nici măcar o piesă de teatru și nu cred că cetățenii Bistriței merită 
așa ceva, mai ales că toată ziua declarați sus și tare că-i iubiți la nebunie, i-ați 
pupa zilnic pe frunte. Asta nu mi se pare corect. Onest era din partea 



66 

 

dumneavoastră, mai ales că sunteți martori aici, și ultima dată ați votat și 
creșterea acestui tarif și strategia vis a vis de prețuri, în continuare, a acestei 
companii care deservește acest serviciu și ar fi trebuit, corect și frumos, să vă 
acoperiți această scăpare, să puneți subvenția acolo, să nu mai faceți atât de 
mult circ ieftin. Sigur că probabil la câțiva dintre cetățeni va prinde piesa asta, 
dar vă garantez că la cei mai mulți nu. Și dacă acest serviciu, dacă acele 
platforme, în scurtă vreme nu își vor schimba fața, n-ați făcut mare lucru, ați, 
doar, amânat, până la urmă, un deznodământ. Cam asta mi se pare mie că ați 
făcut, cu adevărat mai mult politică decât administrație, așa că cel mai corect 
ar fi din când în când să fiți smerit și să nu mai dați lecții de câtă administrație 
cunoașteți dumneavoastră și cât de idioți în administrație suntem noi. Și îmi 
pare rău că în această poveste, 100% politică, ați băgat la mijloc și specialiștii 
din executiv, care nu cred că ar fi meritat o astfel de etichetă, părtași la o 
chestie de grădiniță.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: O să 
vă rog iarăși, stimați colegi, să îi permiteți domnului viceprimar să intre în 
replică. Intervenția a fost clar individualizată. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: Vă 
mulțumesc, domnule președinte! Faceți niște greșeli din cauză că tratați 
lucrurile cu neatenție și nu înțelegeți, că s-a discutat în spațiul public foarte 
mult și în ședințe, că această majorare de tarife nu a fost cerută de operatorul 
de colectare. Deci nu Supercomul a venit să ceară această majorare de tarife. 
Această majorare de tarife a cerut-o ADI deșeuri, obligată fiind să 
implementeze o lege adoptată în 1 iulie 2019. Plătești cât arunci. Aici faceți 
dumneavoastră confuzia. Nu operatorul a venit cu această cerere de majorare. 
Este foarte simplu. Ca să implementăm acest proiect, impus de legea 
europeană și normele de mediu, trebuie să facem niște cheltuieli. Și ADI s-a 
îndreptat către operator, cerându-i să facă aceste investiții, la care operatorul a 
spus - care sunt mai mult de 3 milioane de euro – ori banii ăia trebuie 
recuperați. M-ați înțeles? V-am explicat cum stau lucrurile. Pe de altă parte, 
acest proiect, care are hibele lui, a fost gândit de mințile luminate ale PDL-ului, 
în urmă cu mulți ani, și încă sunt colegi, sunt colegi aici la masa Consiliului 
local, care au făcut parte din acest partid. Și acum contestă acest proiect. 
Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Adta este realitatea. A fost gândit, are 
hibele lui, trebuie să mai stăm doi ani de zile în el, vom sta în următorii doi ani 
pentru că nu putem să intrăm încă într-o criză a deșeurilor, dar după aceea 
vom gândi și vom lua o soluție. Vom lua o decizie cu privire la ce vom face pe 
viitor. Pe de altă parte, așa prost cum este, acest proiect, totuși gestionează 
problema deșeurilor din județul nostru, și vă spun că multe județe din România 
ar dori să fie la nivelul nostru de gestionare a deșeurilor. Dacă nu uităm la Cluj, 
că tot îl lăudați, că ... primarul Boc și Clujul, -păi nu poți să stai în aeroport și 
să aștepți un avion că pute a deșeuri acolo. Pute a groapă de gunoi. Da, de 
câte ori mă duc la Cluj, să mă urc în avion, când ies din aeroport, să mă duc 
până la avion, pute a deșeuri, de la Pata Rât. Ei încă nu au problema asta 
rezolvată, chiar dacă noi avem unele probleme în implementarea acestui 
proiect, v-am spus, gândit de către alții și noi suntem nevoiți să-l administrăm. 
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Cam așa stau lucrurile, domnilor consilieri, când este vorba despre deșeuri. 
Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! Domnul consilier Peteleu, nu doriți să o lăsați pe doamna Gaga? 
Eu nu-l mai văd pe domnul Sărmășan deloc. Hai, da, pentru că e activ deja. 
Vă rog! 

Domnul consilier Sărmășan Mihai -Lucian: Mulțumesc, domnule 
președinte! Domnule viceprimar, ați dat un exemplu. Mai avem mult până să 
aungem la nivelul Clujului, din toate punctele de vedere. Nu, din toate punctele 
de vedere nu o să ajungem, cred că niciodată, la nivelul municipiului Cluj 
Napoca. Ne spuneați, ne spuneați că doriți prin această subvenție, propusă de 
dumneavoastră, să fiți solidari cu cetățenii municipiului Bistrița. În luna 
decembrie nu doreați să fiți solidari cu cetățenii municipiului, domnule 
viceprimar? Că la vremea respectivă, împreună cu colegii dumneavoastră, 
consilieri municipali, ați votat creșterea tarifului. Nu doreați să fiți solidari cu 
cetățenii, când la propunerea colegului Peteleu, de micșorare a tarifului la 
transportul în comun, la prețul unic al călătoriei, de 1,5 lei/călătorie, tot cu 
aceiați colegi ai dumneavoastră ați votat împotrivă? La momentul acela nu 
doreați să fiți solidar cu cetățenii care circulă cu mijloacele de transport în 
comun și sunt oameni care locuiesc în acest oraș. Este regretabil faptul că 
după mai puțin de o lună și jumătate v-ați schimbat opinia, timp de două 
săptămâni, în urma luărilor de poziție a opiniei publice și a mass mediei, când 
oamenii s-au dus la ghișee și au – da, mulțumim că ni s-a făcut lumină, aici în 
sală – s-au dus la ghișee și au plătit acea taxă mărită. Dumneavoastră, timp 
de 24 de ore nu ați spus nimic și ați venit într-o conferință de presă și ne-ați 
spus că veți veni cu această soluție salvatoare, din punctul dumneavoastră de 
vedere. Nu ne faceți pe noi părtași, cei care, atât noi, grupul consilierilor 
municipali PNL cât și colegii de la Partidul Ecologist, nu am votat la vremea 
respectivă creșterea tarifului. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: da, 
mulțumesc! Doriți să interveniți, domnule?... Iarăși vă rog, stimați colegi. Vă 
rog, domnule viceprimar!  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: 
Mulțumesc, domnule președinte, că înțelegeți situația. Penibilă, de-a dreptul! 
Deci, domnule consilier, eu v-am spus foarte clar, la începutul intervenției 
mele, că am așteptat să văd cum arată bugetul. Eu nu pot să vin la masa 
Consiliului local să spun ”vreau aia”, ”vreau aia”, ”vreau aia”, fără să mă 
gândesc dacă ceea ce propun este sustenabil. După ce am văzut cifrele 
bugetului, am constatat că am o soluție și am găsit-o și am venit cu această 
propunere. Mai mult decât atât, v-am explicat și ieri, pe comisii. În luna 
decembrie s-a votat Regulamentul de instituire a taxei de salubrizare. Nu 
creșterea tarifară. Creșterea tarifară nu s-a votat în Consiliul local al 
municipiului Bistrița, s-a dat vot ”împotrivă” în data de 17 octombrie, George 
Avram a înregistrat propunerea, a mers cu vot negativ și a spus, în ADI, când 
s-a cerut majorarea tarifelor, că votează ”împotrivă” și aia a fost poziția 
Consiliului local. Asta s-a întâmplat atunci. Este aici, lângă noi și vă spune 
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acest lucru. Da, în ADI deșeuri sunt 63 de voturi, 62 de UAT-uri și un vot al 
Consiliului Județean. Cu 45 de voturi, fără votul Consiliului local Bistrița, s-a 
majorat acest tarif. Noi am luat act de acest lucru, suntem responsabili, nu 
vrem să intrăm într-o criză a deșeurilor și am votat această instituire. După ce 
am văzut cum arată bugetul, am venit cu propunerea. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: da, 
mulțumesc! Doamna Gaga Seica, doriți să luați cuvântul? Vă rog, domnul 
Hangan Sorin. Vă întrerup doar un moment și imi cer scuze. În câteva minute 
se încheie, încheiem dezbaterile... 

Domnul consilier Hangan Sorin: în regulă, nici nu aș fi intervenit dacă 
domnul viceprimar... , ascultați... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Cum 
găsiți dumneavoastră de cuviință. Dar mai mult de 5 minute nu mergem ,  

Domnul consilier Hangan Sorin: Haideți, încheiați dumneavoastră, că eu 
am înțeles, nici nu aș fi intervenit dacă domnul viceprimar nu m-ar fi făcut 
prost. Adică ați zis că să nu mai insist cu povestea asta, că, mă rog, cu alte 
cuvinte, nu aveți dumneavoastră cuvinte atât de inteligibile. Să nu mai insist cu 
povestea că operatorul a cerut creșterea prețurilor, că de fapt ADI eșeuri a 
cerut creșterea prețurilor, că ADI deșeuri a cerut operatorului să facă niște 
investiții și operatorul a spus ”eu nu pot să fac dacă nu cresc prețurile”. Și 
atunci, clasa a III-a cine e? Cine a cerut, în primul rând, modificarea? ADI 
deșeuri? Da, ADI deșeuri pentru Supercom. Pentru că îm momentul în care 
operatorul a câștigat licitația, trebuia să aibă, în acel caiet de sarcini, că 
trebuie să facă și niște investiții. Nu să vină după aia, să zică ”nu pot să fac 
investițiile dacă nu creșteți tarifele. Eu sper, eu sper, până la capăt, eu sper 
până la capăt, să avem parte cât de curând de o lege și am să-l sun chiar 
mâine pe ministrul mediului, să dea o lege. Pentru că dumneavoastră spuneți 
”n-avem lege, n-avem lege pentru...” Ba da, să dea o lege ca să oblige, ca să 
oblige spargerea acestor monopoluri, care a distrus foarte, foarte multe 
comunități, acestor monopoluri și pe ceea ce înseamnă serviciul de salubritate 
și pe ceea ce înseamnă serviciul de transport. Puteți să rândeți cât vreți dar 
cred că românii au nevoie de o lege, prentru că altfel au prea mulți prieteni. Iar 
în decembrie, odată cu Regulamentul, cu regulamentul ADI deșeuri și de 
iluminat și de cei care, mă rog, asigură iluminatul și întreținerea și, mă rog, 
extinderea de rețele, iar în decembrie, domnule viceprimar, ca să mai 
înțelegeți odată, odată cu Regulamentul ADI deșeuri, ați votat și planul tarifar. 
Și întrebați, și planul tarifar, unde aveam. Ați votat – păi vedeți că nu știți cu ce 
răspund. Și atunci spuneți că nu ați votat.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Erau 
crescute. Bun, mulțumim. Doriți? Nu, domnule? Sau doriți? Nu?  

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: Nu! 
Mulțumesc frumos, nu mai doresc. Am explicat lucrurile de atâtea ... dar nu se 
vrea să se înțeleagă.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Aș 
dori, doamna Gaga Seica, nu mai dau cuvântul în... cu tot respectul. Dacă nu, 
propun închiderea dezbaterilor . dacă doriți, doamna Gaga Seica , cu tot 
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respectul, mi se pare normal să vorbiți, că nu ați prins delor microfonul, de 
asemenea colegul Mârza. După care, vă comunic că voi propune sistarea 
discuțiilor pe subiectul acesta. Și, sigur, doamna secretar. Deci, doamna, vă 
consult dacă doriți să luați cuvântul. Vă rog! 

Doamna consilier Gaga Seica Marioara: Domnule președinte, mi se 
pare normal să respectăm ordinea înscrierii la cuvânt, indiferent de câte ori un 
coleg are dreptul să spună ceva și dorește să spună ceva.   

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Mai 
multe ore, chiar, ar putea să ne prindă dimineața dacă ne propunem...  

Doamna consilier Gaga Seica Marioara: Dacă tot, domnul primar și 
domnul viceprimar, evident, în echipă, au gândit acea strategie șmecherească, 
de a pune ceva bănuți în plus, la transport, ca să poată acuma să fie diminuați, 
de ce nu s-a gândit să oprească cheltuirea banilor pe gaura neagră a 
municipiului Bistrița, pârtia de schi, că oricum nu aduce beneficii prea mari, și 
să-i pună aici, unde era nevoie, la subvenții pe gunoi. Da? De ce nu v-ați 
gândit? Iar, în altă ordine de idei, dacă faceți comparație cu orașe la care, cum 
spunea și colegul, nu ne putem noi gândi că vom ajunge la nivelul dânșilor, 
vreau să vă compar cu Oradea, atunci. Știți că se spală săptămânal, în zona 
unde sunt containerele amplasate, în tot orașul? La noi se spală când bunul 
Dumnezeu are milă de noi și dă ploaie. Atunci se spală, niciodată altfel. 
Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! Domnul viceprimar, în replică. Vă rog! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: Da, 
am discutat cu Supercom-ul zilele trecute și vor spăla și ei platformele, să știți. 
Le vor spăla. Vara le spală dar le vor spăla și pe timp de primăvară, toamenă 
și chiar iarnă. De anul ăsta. De săptămâna viitoare încolo, o să vedeți. Am 
discutat, am discutat acest lucru. Pe de altă parte, nu mai aruncați cu minciuni 
aici că ar fi fost o înțelegere și o conspirație între mine și primar, să pună, să 
mărească bugetul de subvenții al transportului public, când el s-a exprimat 
foarte clar, în mod public, că nu vrea taxă de salubrizare. Haideți să fim 
serioși. Despre ce vorbim? Nu! Acel proiect de buget a venit în baza, a fost 
fundamentat pe hotărârile de Consiliu local și pe ce s-a adoptat până acum. 
Dar eu vă spun că avem curse, am înființat o cursă, și vă dau un exemplu, ca 
să înțelegeți cum stau lucrurile, pe traseul, numai puțin, Viișoara - strada 
Drumul Cetății - strada Simion Mândrescu și strada Lucian Blaga. Este o cursă 
de călători, o linie de călători, linia 15, care funcționează din septembrie anul 
trecut. Numai puțin, ascultați-mă. Din septembrie anul trecut este monitorizată, 
noi vedem câți călători circulă, pentru că își cumpără bilete, are 20 de curse pe 
zi și circulă 3 -4 călători nu pe cursă ci pe zi. Cât credeți că mai putem merge 
cu subvenția asta, să purtăm autobuzele goale. Da, vom umbla și acolo, unde 
va fi necesar, să eficientizăm acest lucru. Putem cere orice. Dar trebuie să ne 
și gândim ce facem cu banul public, nu să-l risipim pe curse făcute cu 3 – 4 
călători pe zi. Deci gândiți-vă, 20 de ture în care totalizezi 3-4 călători pe zi. 
Prima – nu, asta facem. Este un moment - nu, auziți, când se face o 
propunere de genul ăsta, înființăm cursa, vedem ce se întâmplă, vedem că trei 
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luni de zile nu au fost cereri, degeaba cer cetățenii dacă nu circulă cu ele, și 
luăm măsurile cuvenite după aceea. Și asta va fi următorul.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da, 
mulțumesc! Domnule consilier Mârza, poftiți!  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Mulțumesc! Domnule viceprimar, 
eu cred că dumneavoastră sunteți într-o mare confuzie sau într-o eroare. 
Dumneavoastră nu știți exact scopul pentru care se colectează, mă rog, 
scopul proiectului de colectare selectivă a deșeurilor. Trebuie să le colectăm 
selectiv, nu doar să le colectăm. Dacă tot vreți să subvenționați partea de..., 
taxa de deșeuri, de ce nu o faceți gratis colectarea deșeurilor, selectivă. Deci, 
deșeurile care pot fi reciclate să fie gratuit ridicate, iar deșeurile menajere să 
fie taxate în plus. Astfel e metoda morcovului și a biciului. Așa creăm 
mentașități sănătoase, nu subvenționăm gunoaiele. Pe de altă parte, nu știu 
cum de v-ați întors. Prima dată nu ați fost de acord cu propunerea mea, pe 
care am făcut-o, de a se conferi două curse gratuite pe zi elevilor și studenților, 
după care ați venit în presă și ați spus că..., ca o idee nouă pe care ați 
generat-o. Acum iar vă întoarceți și luați bani de la transporturi, în loc să 
subvenționăm transportul în comun, să creăm și aici mentașități sănătoase, să 
circulăm cu transportul în comun, acuma luați banii de la transport. Dacă vreți 
să subvenționați, subvenționați deșeurile reciclabile, faceți-le gratis. Să se 
ridice gratis și deșeul menajer să fie taxat suplimentar.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! Domnule primar, viceprimar, vă rog! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: În 
probleme de mediu cred că vă pot da lecții două săptămâni la rând, pentru că 
am fost trei ani de zile comisar șef la garda de mediu și chiar mă pricep și 
chiar mă pricep și în această problemă, de gestionare a deșeurilor. Și știu ce 
vorbesc și oricând doriți lucrul acesta, veniți și vă explic cum stau lucrurile, mai 
bine și mai amânunțit. M-a deranjat și pe mine foarte tare când s-a luat decizia 
de a se plăti inclusiv deșeurile colectate selectiv. Să nu credeți că nu m-a 
deranjat și pe mine lucrul ăsta, pentru că acest lucru chiar descurajează. Dar 
acest lucru nu l-am decis eu, m-ați înțeles? Încă odată vă spun, mai sunt doi 
ani de zile în care suntem obligați să stăm în contractul ăsta, și vom gândi 
strategii de viitor atunci. Vis a vis de faptul că,  m-ați întrebat de ce am propus 
după ce ați propus ce ați propus – dar eu salut propunerea dumneavoastră din 
luna decembrie sau când ați făcut-o, și am salutat-o și am recunoscut. Nu am 
spus atunci, am votat un proiect propus de primarul Ovidiu Crețu, pentru că nu 
știam dacă este sustenabil. Și, repet, vouă, celor din opoziție, vă este foarte 
simplu să aruncați cu lucruri populiste, fără să verificați dacă se pot și 
materializa aceste lucruri. Vouă! Punct! Când am văzut că este sustenabil și 
că am sursa de finanțare, am revenit cu propunerea și eu vă mulțumesc că 
sunteți alături de mine și eu alături de dumneavoastră în acest demers. 
Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da, 
mulțumesc! Doamna secretar, vă rog! 

Secretarul general al municipiului, doamna Gaftone Floare: Stimați 
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consilieri, vreau să precizez faptul că prin votul dumneavoastră de astăzi nu 
aprobați acordarea sau neacordarea unei subvenții. Pentru acordarea unei 
subvenții trebuie promovat un proiect de hotărâre, care va avea caracter 
normativ, care va trebui fundamentat, care va trebui analizat împreună cu 
cetățenii și se va stabili dacă se acordă, dacă nu se acordă și în ce condiții se 
acordă. Aveți timp suficient ca dumneavoastră să reveniți și să respectați 
prevederile Legii nr.51/2006 și a hotărârii de guvern care vă obligă, pentru 
orice serviciu public comunitar, prevăzut de Legea nr.51/2006, să avem o 
abordare strategică. Eu știu, doamna consilier, de la colegul nostru care 
răspunde de serviciul de transport, că a fundamentat strict necesarul pentru 
funcționarea, pe aceste trasee, pe care dumneavoastră le-ați aprobat prin 
hotărâre de consiliu local, strictul necesar, nu are nici o rezervă. Deci 
dumneavoastră va trebui să revedeți inclusiv hotărârea Consiliului local cu 
traseele și în condiții de eficiență economică să revizuiți. Deci, repet, votul de 
astăzi privește asigurarea sursei de finanțare pe Legea finanțelor publice 
locale, iar dezbaterile o să revină atunci când proiectul de hotărâre va fi în 
consultare și dezbatere publică, repet. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Domnilor colegi, vă propune să ne oprim aici. Vă rog! Putem să votăm și tot 
acolo ajungem, dar cred că... sau ... vă rog, haideți să ... Bun! Domnul 
Peteleu, vă rog, vă rog! Haideți să... vă rog!  

Doamna consilier Gaga Seica Marioara: Eu vreau doar să vă 
mulțumesc, doamna secretar, că într-adevăr ați făcut lumină în ce privește 
transportul local. Se pare că îl sugrumăm și că va trebui să venim, peste puțin 
timp, să venim cu a sprijini financiar, să poată supraviețui. Mulțumim! Dar, o 
singură rugăminte mai am, să audă cetățenii că banii se iau  tot din buzunarul 
lor. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: 
Sugrumăm o linie de transport public? Care merge cu 3-4 călători, de 3 luni de 
zile, 20 de curse pe zi, aia sugrumăm? 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Domnule viceprimar, vă rog, vă rog! 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița: 
Haideți doamnă, fiți serioasă!  . .   

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 
rog, vă rog! Gata! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Da, Mulțumesc, domnule președinte! Eu 
două chestiuni aș vrea să-i comunic domnului viceprimar.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Nu v-
am dat cuvântul, domnule consilier Peteleu, nu v-am dat cuvântul! Am căzut 
de acord că ne oprim! Haideți, vă rog, să trecem la vot, că ne prinde 
dimineața!  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Acuma dumneavoaastră conduceți 
ședința și nu vă lăsați influențat de domnul viceprimar. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Eu nu 
mă las influențat, dar eu am un regulament pe care dacă îl aplicam, eram 
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acasă deja. Domnule consilier Peteleu, vă rog, înțelegeți-mă.  
Domnul consilier Peteleu Ioan: Eu nu cred că eram!  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: dacă 

aplicam regulamentul eram acasă. Dormeam deja.  
Domnul consilier Peteleu Ioan: vedeți, este o chestie tipică acestui 

consiliu, local, mă rog, al majorității.  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: dar 

eu un Regulament, înțelegeți, este o regulă. Am votat-o, nu toți, dar unii 
dintre... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Citiți regulamentul, vă rog eu, luați 
acuma Regulamentul și citiți-l și o să vedeți, că spune foarte clar, că pe proiect 
de hotărâre care necesită dezbatere nu se aplică chestia aia, de trei minute. 
Despre... Deci, domnul președinte, ... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 
rog, vă rog, haideți să ne oprim.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Dacă mă lăsați să vorbesc, ...  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Nu e 

vorba de a mă lăsa! Vă ascultăm, vă rog! Dar haideți, să mergem... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: dar e în avantajul cetățenilor, în primul 

rând, ceea ce dezbatem noi în consiliul local! 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Stimați colegi, stimați colegi... 
Vă rog, dați-mi vot, propune sistarea dezbaterilor pe proiectul ăsta de 
hotărâre, că văd că așa merge, numai. Haideți, vă rog, ca să ne lămurim. 
Altfel... 
 Rezultatul votului pentru sistarea dezbaterilor: 

 Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 1 

Abţinere 0 

Au votat 13 

Nu au votat 7 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Nu 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Nu a votat 

Sabău Gheorghe Da 
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Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

 Cu 12 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 7 consilieri care nu au votat, 
sistarea dezbaterilor a fost aprobată. 
 
 Eu vreau să-l întreb pe domnul viceprimar dacă știe în ce condiții se 
instituie taxele speciale (continuare fără microfon)  
 Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Domnule consilier, nu se înregistrează ce vorbiți. Vă rog! Domnule consilier, vă 
rog, chiar nu se înregistrează! Și nici nu se aude, că ... vă aude numai domnul 
consilier Sărmășan. Domnul consilier Peteleu, vă rog! Domnul consilier 
Peteleu, vă rog! Domnule consilier Peteleu, nu se aude ce, nu se aude... 
Dar eu nu vreau să chem Poliția, doar vă pun în vedere că vorbiți degeaba. S-
au încheiat, s-au sistat dezbaterile pe acest subiect! S-au sistat dezbaterile pe 
acest subiect. Și să știți că la următoarea situație nu voi chema Poliția locală, 
pentru că organul care este în măsură să facă ordine este Jandarmeria. 
Facem un test cu Jandarmeria. Dar nu acum. În prezența dumneavoastră doar 
v-am spus că sunt sistate, nu cred că dumneavoastră vă veți pune în situația 
asta. Vă rog! Bun! Haideți să, haideți să votăm! Vin sigur! Haideți să votăm. 
Rămăsesem la Capitolul 84.02, diminuare cu suma de 2695 mii lei. Vă rog, să 
votăm diminuarea. Haideți, poftiți! Vă rog! Îmi dați și mie, un vot, vă rog? Că 
am prins și eu o pauză în discuții. Hai, să profit. Haideți, domnilor colegi! Nu au 
votat 10 consilieri. Vă rog! Deci eu vă dau ocazia să vă manifestați prin vot! Să 
nu ziceți că am oprit votul și că ați fi votat! Da, că v-am oprit votul, deci vă rog! 
Nu au votat 7 consilieri. O să închid votul, stimați colegi, nu e nici o problemă, 
doar vă atenționez.  

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 1 

Abţinere 1 

Au votat 15 

Nu au votat 5 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 
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Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi „pentru”, un vot ”împotrivă”, o abținere și 6 consilieri care nu 
au votat din 20 consilieri prezenți, propunerea de diminuare a fost aprobată.  

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

revenim la Capitolul 74.02, protecția mediului, unde se propune suplimentare 
cu suma de 2695 mii lei, la poziția subvenții. Vă rog, vot! 

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 1 

Abţinere 1 

Au votat 15 

Nu au votat 5 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu a votat 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Domnilor colegi, o să închid votul, 6 consilieri nu au votat. Vă rog!  

Cu 13 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă”, o abținere și 5 consilieri care nu 
au votat, propunerea a fost aprobată. 

În regulă, recapitulând, votăm capitolul 74.02, în sumă de 17.081 mii lei. 
Vă rog! Pregătiți-vă, domnule viceprimar, telefonul, iarăși.  

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 15 

Nu au votat 5 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 
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Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru”, două abțineri și 5 consilieri care nu au votat din 20 
consilieri prezenți, capitolul a fost aprobat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Capitolul 84, cu modificările adoptate, în sumă de 23.846 mii lei, Vă rog! Mai 
așteptăm voturi! 

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 1 

Abţinere 4 

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 Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 4 abțineri din 20 consilieri 
prezenți, capitolul a fost adoptat. Doi consilieri nu au votat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

recapitulăm, cheltuielile secțiunii de funcționare, în sumă de 170.330 mii lei. 
Vă rog să votăm.  

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 
 

Abţinere 5 

Au votat 18 
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Nu au votat 2 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru”, 5 abțineri și 2 doi consilieri care nu au votat, 
capitolul a fost aprobat. 

 
De asemenea, total cheltuieli, vă rog, linia 239, în sumă de 321.493 mii 

lei. Vă rog!  
 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 
 

Abţinere 7 

Au votat 20 

Nu au votat 
 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

 Cu 13 voturi ”pentru” și 7 abțineri din 20 consilieri prezenți, 
capitolul a fost aprobat. 
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Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Veniturile secțiunii de dezvoltare, linia 129, în sumă de 148.138 mii lei, vă rog 
să le votăm.  

 Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 
 

Abţinere 5 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

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 Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Nu a votat 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 14 voturi ”pentru”, 5 abțineri din 20 consilieri prezenți, capitolul a fost 
aprobat. Un consilier care nu a votat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: La 

veniturile secțiunii de funcționare, se majorează cu suma de 828 mii lei, din 
defalcările din TVA pentru învățământul particular. Să votăm, vă rog!  

 Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 
 

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 Da 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 
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Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

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 20 de voturi ”pentru” din 20 consilieri prezenți, majorarea a fost 
aprobată. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Diminuarea cu cele 2695 mii lei la poziția taxe speciale, Votați, vă rog! 
 Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 4 

Abţinere 1 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Da 

Cu 14 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă”, o abținere și un consilier care 
nu a votat din 20 prezenți, diminuarea a fost aprovată. 

 
Domnul consilier Peteleu Ioan: intervenție fărtă microfon, neînregistrată; 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Domnule Peteleu, o să scot un sumar al intervențiilor dumneavoastră și o să 
înțelegeți că mă concurați, cu brio. Deci, abia ți pasul cu dumneavoastră, 
sunteți la ... abia țin pasul cu dumneavoastră, în condițiile în care eu...  
Bun, total venituri ale secțiunii de funcționare, în sumă de 168.418 mii lei, 
rândul 8, vă rog! 

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 6 

Au votat 19 



79 

 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

 Cu 13 voturi ”pentru” și 6 abțineri și un consilier care nu a votat din 20 
consilieri prezenți, capitolul a fost aprobat. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Total 
venituri, rândul 7, în sumă de 316.556 mii lei  

 Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 6 

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 Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 14 voturi ”pentru” și 6 abțineri capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Anexa 
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2, deci practic bugetul pe care ne aflăm, în ansamblu, vă rog să-l votăm.  
 Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 0 

Abţinere 6 

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 Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Și, în 
final, stimați colegi, Anexele la buget, anexa nr.6, finanțări nerambursabile, în 
sumă de 300 mii lei  

 Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

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 Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 
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Tabără Camelia Da 

Cu 19 voturi ”pentru” și un consilier care nu a votat, capitolul a fost 
aprobat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: De 

asemenea, v-aș mai ruga, anexa nr.4, bugetul împrumuturilor interne pe anul 
2020, în sumă de 1993 mii lei.  

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 7 

Au votat 20 

Nu au votat 
 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru” și 7 abțineri, capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 

supun atenției – este anexa 1, sheet General 2021 – 2023, cel mai din 
dreapta, vă rog, dacă vă uitați pe Excel, Bugetul General de venituri și 
cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2020 și estimări pe 2021 – 2023, în 
total general de 329.557 mii lei, vă rog, la venituri. 

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 5 

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 Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 
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Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru”, 5 abțineri și 2 consilieri care nu a votat, capitolul a 
fost aprobat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Cheltuieli, în sumă de 335.991 mii lei,  
 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 15 

Nu au votat 5 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru, două abțineri și 5 consilieri care nu au votat, 
capitolul a fost aprobat. 

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 15 

Nu au votat 5 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 
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Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu a votat 

Marza Teodor Ioan Nu a votat 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vot 
final, pe buget, stimați colegi! OK, vot pe anexe. 

 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 7 

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 Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru” și 7 abțineri, bugetul a fost adprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Și pe 

proiectul de hotărâre, vă rog, vot final.   
 Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 18 

Nu au votat 2 
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Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 13 voturi ”pentru”, 5 abțineri și 2 consilieri care nu au votat din 20 
consilieri prezenți, proiectul a fost adoptat. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc, domnule director, mulțumesc pentru 
asistență. Mai avem puncte pe ordinea de zi. Imediat ce îmi găsesc ordinea de 
zi le și abordăm.  

Secretarul general al municipiului, doamna Gaftone Floare: Îmi dați un 
minut, până ce... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 
rog, doamna secretar! 

Secretarul general al municipiului, doamna Gaftone Floare: Stimați 
consilieri, proiectul de hotărâre cu bugetul este cel mai important și poate și 
cel mai greu din an, însă speranța mea este că lucrurile se vor mai simplifica. 
Având în vedere hotărârea care dumneavoastră ați aprobat-o, 169 din 26 
septembrie 2019, în baza căreia noi avem circa aproape 350 de mii de euro, 
pe un proiect cu finanțare POCA, prin care se propune îmbunătățirea 
procesului de alocare a resurselor în cadrul municipiului, prin implicarea 
cetățenilor și introducerea unui sistem modern de planificare bugetară, 
evaluare și prioritizare a investițiilor, cu ajutorul instrumentelor informatice, 
respectiv simplificarea interacțiunii cetățenilor cu administrația publică locală și 
creșterea transparenței în luarea deciziilor privind bugetul. Deci nu pot decât 
să sper că inclusiv pe hotărârea care trebuie să o pregătim, încă de luna 
viitoare, în care, conform articolului 491 din Codul fiscal, urmează ca 
dumneavoastră, aici, să aprobați taxe, impozite locale pentru 2021. De ce? 
Pentru că spune și Legea finanțelor publice locale că bugetul se pregătește 
din timp, numai după ce, el se finalizează în momentul în care Legea bugetului 
apare. Deci, dacă noi am fi respectat etapele, probabil că era mult mai simplă 
deliberarea de astăzi. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
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Mulțumim, doamna secretar! Stimați colegi, vă supun atenției punctul 5 de pe 
ordinea de zi. 

 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale 
„Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2020 

Proiectul de hotărâre cuprinde 5 articole și 5 anexe și se adoptă cu votul 
deschis al majorității consilierilor în funcție.  

Președintele de ședință solicită avizul comisiilor de specialitate. 
 Doamna consilier Tabără Camelia, președintele Comisiei economice 
prezintă avizul: Aviz favorabil; 
 Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! Dacă sunt, intervenții? Nu sunt! Vă rog să votăm.  

 Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 2 

Abţinere 4 

Au votat 18 

Nu au votat 2 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Nu a votat 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu  

Marza Teodor Ioan Nu 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 12 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, 3 abțineri și 2 consilieri care 
nu au votat din 20 consilieri prezenți, proiectul a fost adoptat. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre  privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park 
Bistriţa Sud S.R.L. pentru anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani 

Proiectul cuprinde 4 articole și 5 anexe și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor în funcție. 

Președintele de ședință solicită avizul comisiilor de specialitate reunite. 
Doamna consilier Tabără Camelia, președintele Comisiei economice 

prezintă avizul: Aviz favorabil; 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
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Intervenții? Nu sunt. Vă rog să votăm proiectul, în forma prezentată de inițiator. 
.  

 Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 1 

Abţinere 2 

Au votat 18 

Nu au votat 2 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Nu a votat 

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 Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Nu 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Abs 

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 17 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă și doi consilieri care nu au votat, 
din 20 consilieri prezenți, proiectul a fost adoptat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Mulțumesc! Doamnelor și domnilor colegi, nemaifiind alte chestiuni pe ordinea 
de zi, declar închise lucrările . Mulțumim pentru răbdare și ne scuzați pentru 
ieșiri.  

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   SECRETAR GENERAL,     
   BRIA DUMITRU ALEXANDRU             GAFTONE FLOARE 
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