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

 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 15.07.2020 în şedinţa extraordinară  

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 

 Şedinţa extraordinară a consiliului local se desfăşoară prin mijloace 
electronice, la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul       
Creţu Ovidiu Teodor – Primarul municipiului Bistriţa, domnul Niculae Cristian 
Marius – Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Muthi Adrian Gelu – 
Viceprimarul municipiului Bistriţa, doamna Gaftone Floare - Secretarul general 
al municipiului Bistriţa, Cionca Terezia – Tanța - consilier Compartimentul 
Pregătire Documente, Contencios; Suciu Anca – Emilia – consilier 
Compartimentul Pregătire Documente, Contencios. 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 

convocată de îndată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa 
nr.215/14.07.2020, care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul 
„Răsunetul” din data de 15 iulie 2020 și pe site-ul instituției, 
www.primariabistrița.ro. 

 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  bună-ziua, 

dragi colegi! Avem astăzi o ședință de îndată și o să vă rog să vă ridicați 
pentru intonarea Imnului de stat. 

Da mulțumesc! O să fac și apelul, ca să vedem consilierii prezenți.  
Se face prezența nominal de către președintele de ședință, doamna 

consilier Tabără Camelia. 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți online 20 consilieri din 21 de 

consilieri locali în funcție. Lipsește domnul Viceprimar Niculae Cristian Marius.  
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 15.07.2020 

 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special domnului 

viceprimar Cristian Marius Niculae, să voteze pentru modificarea prin 
Actul adiţional nr.3, a Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind 
delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv 
activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor 
municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi 
managementul staţiilor de transfer şi al centrelor de colectare din judeţul 
Bistriţa-Năsăud, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
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- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru 
persoanele vulnerabile”, în cadrul Programului 
POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: vă supun 

la vot ordinea de zi. Domnul primar a retras un punct de pe ordinea de zi din 
comisii reunite. Vă supun la vot ordinea de zi cu un singur punct pe ordinea de 
zi:  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru 
persoanele vulnerabile”, în cadrul Programului 
POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 

Da, vă rog să votați! 
Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 0 

Absenţi 1 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Da 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Abs 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Da 

Mulțumesc! Cu 20 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.  
 
Proiectul de hotărâre cuprinde 5 articole şi se adoptă cu votul deschis  

al majorităţii consilierilor locali în funcție.  
Avizul comisiilor reunite este favorabil. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți, doamna președinte, 

aș dori să intervin. 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  poftim? 
Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți, aș dori să intervin. 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, da. 
Domnul Peteleu, vă rog! 
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Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc! Domnul primar spunea că 
retrage proiectul de pe poziția unu de pe ordinea de zi pe motiv că nu a primit 
informații vis-a-vis de cantitatea de deșeu menajer care poluează deșeurile 
reciclabile.  

Dacă ne uităm pe documentele care însoțesc acel proiect de hotărâre, 
vedem că ADI Deșeuri a transmis o notă către toți membrii ADI Deșeuri în data 
de 8 iulie. Nu mi se pare normal să convoci o ședință a consiliului local, mai 
mult de atât, să vii cu un proiect de hotărâre și să spui că, domnule, nu am 
avut toate informațiile. Dar întrebarea este: din 8.07. până-n 15.07. s-au făcut 
demersuri pentru a obține acele informații? Altfel nu văd de ce s-a inițiat 
proiectul de hotărâre, poate avem niște explicații, că la modul acesta mi se 
pare ceva total nelucrativ. Mai mult de atâta, ADI Deșeuri spune că are nevoie 
de hotărârile de consiliu local ale membrilor până în data de 17. Deci astăzi 
suntem în 15. Nu cred că ne mai încadrăm până în data de 17 să le dăm un 
răspuns. Ca urmare, mi se pare o chestie strict de executiv și de programare a 
acestor ședințe, a acestor proiecte de hotărâre. Poate primim niște explicații 
suplimentare. Mulțumesc! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, eu vă 
reamintesc că suntem la alt proiect de hotărâre pe care îl avem pe ordinea de 
zi și pe care îl discutăm, dumneavoastră ați făcut solicitări vis-a-vis de complet 
altă  chestiune față de cea pentru care noi suntem în acest moment, ca proiect 
de hotărâre, deci: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin 
pentru persoanele vulnerabile”, în cadrul Programului 
POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-
19.  
 Eu sunt în sala de ședință și este reprezentantul executivului, dacă sunt 
discuții și întrebări vis-a-vis de acest proiect de hotărâre? Restul, la diverse, 
eventual. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  intervenția mea a fost înainte de a 
anunța acest punct de pe ordinea de zi și s-a referit la modificarea ordinii de zi, 
doamna președinte. Mulțumesc! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
doamna președinte, permiteți? 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:    Da, 
doamna secretar! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  
deci am solicitat și eu cuvântul și în cadrul comisiilor reunite, probabil că nu s-
a observat, exact cu privire la retragerea unui punct de pe ordinea de zi.  

Domnul primar ar fi trebuit să anunțe și pe plenul ședinței de îndată, în 
calitate de inițiator, că retrage primul punct de pe ordinea de zi. 

Vă informez că în conformitate cu articolul 134 alineatul 3 din Ordonanța 
57 din 2019 privind Codul administrativ, pentru a se desfășura ședința 
extraordinară a consiliului local luni, când consiliul local să dezbată și să 
aprobe proiectul de hotărâre deja retras, presupune ca noi mâine să întocmim, 
să se emită și să se dea publicității dispoziția de convocare. La data 
convocării, stimați consilieri, ar trebui să avem materialele de ședință. 
Materialele puse la dispoziția dumneavoastră astăzi, cu o oră înainte, ele sunt 
incomplete, au foarte multe probleme pe fond și pe formă, deopotrivă. Eu cred 
că dacă tot ați fost convocați în ședință de îndată, ar fi trebuit trecute în revistă 
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câteva probleme grave și procedură viciată în relația cu ADI Deșeuri pentru ca 
luni, când vă întâlniți, să fie pași importanți pentru un proiect de hotărâre 
fundamentat. Eu, în puținul timp pe care l-am avut, am trecut în reistă câteva 
probleme care ar trebui să fie în atenția dumneavoastră, iar ADI împreună cu 
echipa de juriști care consiliază, cu  aparatul tehnic cu Casa de avocatură să 
vină în fața dumneavoastră, pentru că a adopta hotărâri să împuternicim pe 
cineva să voteze împotrivă, soluțiile pe fond nu se rezolvă. Deci situațiile sunt 
grave, se tot rostogolesc și eu cred că va trebui să avem o analiză pe fond. 
Dumneavoastră, v-am spus că aveți atribuții pe articolul 129 alineatul 7 din C 
odul administrativ, cu privire la acest serviciu public comunitar care este 
salubritatea, extrem de important, dar și pe Legea 51 și 110.  

Deci rugămintea mea este să analizăm pe fond, până la indicatori de 
performanță a acestui serviciu public, pentru că municipiul Bistrița este 
principalul contributor.  

Sunt documente care i-au parvenit la ADI încă din 09.06., care ar fi 
trebuit să fie și pe masa dumneavoastră sau transmise pe mail, prin grija 
secretarului, dar eu această documentație, repet, am primit-o doar cu o oră 
înainte de ședința de plen.  

Apreciez gestul domnului primar de a retrage punctul de pe ordinea de 
zi, însă nu rezolvăm nimic dacă nu facem pași pentru o analiză, pentru o 
dezbatere, cum se exprima o colegă de la compartimentul juridic din cadrul 
primăriei. Vă mulțumesc! 

Domnul consilier Hangan Sorin: da, și eu vreau să spun două vorbe, 
doamna președintă! Eu nu apreciez în nici un fel gestul, eu cred că urgența 
acestei întâlniri o reprezenta exact proiectul pe care domnul primar l-a retras, 
pentru care până în data de 17 , peste două zile trebuie să dăm un răspuns și 
am rugămintea, n-a trecut foarte mult timp, doar câteva zile de când ne-ați mai 
convocat la o ședință și am primit documentele după o jumătate de oră din 
momentul în care am intrat în ședință, acuma le-am primit cu 48 de minute 
înainte, și cică nu sunt nici bune, deci am rugămintea să nu ne mai convocați 
la ședință dacă nu ne trimiteți documentele în timp, adică măcar cu trei - patru 
zile înainte. Întâlniți-vă între dumneavoastră, se pare că pe dumneavoastră, 
majoritatea colegilor, nu vă deranjează, întâlniți-vă numai între 
dumneavoastră, că sunteți 11, și hotărâți ce vreți. Pentru că mi se pare o 
bătaie de joc la adresa noastră, o sfidare, că noi avem de lucru. Să ne chemați 
în ședință, să ne spuneți că, de fapt, știți, o mai facem peste trei zile, că n-
avem documentele. Și le aveți de la ADI Deșeuri de o săptămână. Dacă într-o 
săptămână n-ați putut să le clarificați, trebuia să ne anunțați ieri că nu mai 
avem ședință. Nu ni se pare absolut delor în regulă. Mi se pare de-a dreptul 
jignitor. Iar noi reprezentăm niște cetățeni și jigniți cetățenii în primul rând, că 
de noi știm că nu vă pasă.  

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

Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: nu m-am înscris la cuvânt. 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, era 

deschis microfonul și am crezut că v-ați înscris la cuvânt. 
Da, doamna secretar! 
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  

dacă apreciați, dați-mi împuternicire prin votul dumneavoastră, să nu fac 
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convocarea consiliului local dacă la data emiterii dispoziției nu avem toate 
documentele pentru o ședință de îndată, extraordinară sau ordinară. Că regula 
este să vină materialele în timpul convocării sau chiar ulterior.  

Domnul consilier Hangan Sorin:  dar așa este normal și conform 
regulamentului, ce împuternicire mai vreți, doamna secretar? Vi se pare 
normal să mă invitați la o ședință dacă n-ați documentele? 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: știți 
foarte bine că,  conform Codului administrativ secretarul face parte din 
aparatul de specialitate al primarului. Însă dacă primarul dispune convocarea, 
și că materialele vor veni ulterior, legiuitorul mă obligă să vă informez, în 
debutul ședinței, care materiale  sunt sau nu sunt complete.  

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, 
mulțumesc, doamna secretar.  

Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: părerea mea este că domnul 
primar ar trebui totuși să ne dea niște explicații acuma, dacă tot a ajuns la 
microfon. 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: n-am să vă 
dau altă exlicație decât cele pe care le-am dat la începutul ședinței comisiilor 
reunite. În orice moment al ședinței inițiatorul are dreptul să retragă de pe 
ordinea de zi proiectul. Am constatat că lucrurile nu sunt în regulă, că nu am 
avut informațiile complete și atunci l-am retras și o să venim într-o altă ședință. 
Nu pot să vă spun acuma acând. Domnul director Cîmpan știu că este plecat 
la Brașov, o să discutăm cu ei și o să vă convocăm într-o altă ședință pentru 
aprobare.  

Știu că AGA este programată pe 23, deci avem un respiro.  
Domnul consilier Peteleu Ioan: această verificare, domnule primar, cred    

c-ar trebui s-o faceți înainte de convocarea consiliului.  
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  eu 

vreau să mai fac o precizare, faptul că raportul pentru proiectul care se 
conturează luni, ar trebui să fie analizat și semnat și de către Direcția 
economică pentru că ponderea și competența este în această zonă a 
economicului. Proiectul de astăzi este semnat numai de către domnul director 
Crețiu de la Direcția de Servicii Publice și de către directorul juridic. Deci, în 
conformitate cu Ordonanța 119 privind controlul financiar preventiv, ar trebui să 
avem inclusiv viza directorului economic pe acest proiect extrem, extrem de 
important. Pentru că dacă dumneavoastră ați văzut, numai dintr-un calcul, 
dacă această hotărâre este adoptată de ADI, influența pe bugetul local este 
cel puțin 45 mii de euro.  

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  constat că  
n-au fost nici un fel de intervenții legate de ordinea de zi, legate de proiectul pe 
care l-am discutat și atunci când o să avem pe masă complet, avizat și inițiat și 
susținut de executiv, o să avem tot felul de comentarii și vis-a-vis de acest 
proiect. 

Vă rog să votați proiectul de hotărâre cu sprijin pentru persoanele 
vulnerabile, conform regulamentului în vigoare. Vă rog să dați drumul la vot! 

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 0 
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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 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 Abs 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Da 

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. 
Mulțumesc pentru prezență și participare! 
 
Nemafiind alte probleme de ridicat, doamna preşedinte de şedinţă       

Tabără Camelia declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Bistriţa din data de 15.07.2020. 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL, 
             TABĂRĂ CAMELIA                                     GAFTONE FLOARE 

 
 
 
 
 
 
 

                                           REDACTAT, 
 

                      Consilier Morariu Dorina Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDM/3 ex. 


