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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi 19.02.2020 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; doamna Gaftone Floare - Secretarul general al 
municipiului; Cincea Dumitru Matei – director executiv Direcţia Administraţie 
Publică, Juridic; Coceşiu Liliana – director executiv Direcţia Integrare 
Europeană; Ruști Mihai – Șef Serviciu Relații publice, Comunicare; Răzoare 
Luca – director executiv Direcţia de Administrare a Pieţelor; Bogatean Adriana 
Silvia - consilier juridic Compartimentul Pregătire Documente, Contencios, 
Cionca Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, 
Contencios; Morariu Dorina – Maria – consilier Compartimentul Pregătire 
Documente, Contencios; reprezentanţi ai mass-media locală. 
 
 Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.31/14.02.2020, 
care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din 
data de 15 – 16 februarie 2020 şi pe pagina web a instituţiei. 

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți 19 consilieri locali din cei    
21 de consilieri locali în funcție. Sunt absenți domnii consilieri locali: Hangan 
Sorin și Peteleu Ioan.  

 
Se intonează Imnul de stat al României. 
 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință: 
bună – ziua! Consiliul local al municipiului Bistrița întrunit în ședință 
extraordinară – 19 februarie 2020. Este întrunit cvorumul de ședință, declar 
deschise lucrările ședinței. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.4/09.01.2017 privind 
transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa a bunurilor imobile, 
teren şi construcţii, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, în care îşi 
desfăşoară activitatea, sau situate în incinta acestora 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 
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2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor mese, 

pentru comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa 
Decebal 

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

 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru – Președintele de ședință:  cu 
privire la ordinea de zi avem, stimați colegi, o propunere cu un punct 3, 
respectiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
contractului de închiriere încheiat între municipiul Bistrița și Partidul 
Ecologist Român – Filiala Județeană Bistrița-Năsăud pentru spațiul situat 
în str. Gh.Sincai nr.16, cu destinația de sediu partid.  
 Vă rog să votați pentru propunerea de completare a ordinii de zi. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abs 

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 Abs 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

 Cu 19 voturi ”pentru” – propunerea a fost adoptată. Mulțumesc! 

 Pentru ordinea de zi cu, completarea aprobată, vă rog să votăm. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  
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Drulea Dorin Valentin  Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abs 

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 Abs 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

 Cu 19 voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată. Mulțumesc! 

Ordinea de zi adoptată: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.4/09.01.2017 privind 
transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa a bunurilor imobile, 
teren şi construcţii, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, în care îşi 
desfăşoară activitatea, sau situate în incinta acestora 

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

 
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor mese, 

pentru comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa 
Decebal 

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

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

închiriere încheiat între municipiul Bistrița și Partidul Ecologist Român – 
Filiala Județeană Bistrița-Năsăud pentru spațiul situat în Str. Gh.Sincai 
nr.16, cu destinația de sediu partid. 
 

 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Bistriţa nr.4/09.01.2017 privind transmiterea în administrarea consiliilor 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Bistriţa a bunurilor imobile, teren şi construcţii, proprietate 
publică a Municipiului Bistriţa, în care îşi desfăşoară activitatea, sau 
situate în incinta acestora 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor locali în funcţie. 
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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? Dacă nu sunt, vă rog să votăm proiectul! 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin  Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abs 

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 Abs 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

 Cu 19 voturi ”pentru” - adoptat. Mulțumesc! 

 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind închirierea prin licitaţie publică a unor mese, pentru 
comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal 

Proiectul de hotărâre cuprinde 11 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: 
comisiile reunite propun amânarea proiectului.  

Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Dacă bine rețin formularea completă a avizului dat este amânarea 
proiectului și promovarea unui proiect de prelungire a duratei contractelor în 
vigoare, în cursul lunii martie. 

Vă rog pentru această propunere să votăm! 
Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 
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Au votat 18 

Nu au votat 1 

Absenţi 2 

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 Abs 

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 Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abs 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

 Cu 18 voturi ”pentru” și un consilier nu a votat – proiectul a fost amânat 

și se va promova un proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului 
de închiriere pe perioada în care noi vom reface proiectul acesta. 

 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat 
între municipiul Bistrița și Partidul Ecologist Român – Filiala Județeană 
Bistrița-Năsăud pentru spațiul situat în Str. Gh.Sincai nr.16, cu destinația 
de sediu partid 

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! Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă rog să.... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu -  Primarul municipiului Bistrița: stai, stai, 
stai, păi n-a fost avizat de legalitate și trebuie să ne spună doamna secretar de 
ce? 

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

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
stimați consilieri, în baza prevederilor Codului Administrativ am solicitat ca 
pentru acest proiect de hotărâre, așa cum am solicitat și pentru alte prelungiri 
de contracte de închiriere situate în Centrul istoric, ca să existe un raport 
comun cu Direcția Juridică și cu Arhitect Șef – Serviciul Monumente istorice. 
Motive – de ce? În codul Administrativ sunt prevederi foarte clare cu privire la 
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obligațiile ..., sunt competențe partajate cu privire la obligațiile proprietarului și 
obligațiile chiriașului. Ar fi trebuit să avem aici un act adițional - anexă la 
această hotărâre.  

Cu privire la competența Serviciului de Monumente istorice din cadrul 
structurii arhitectului șef, se impune un punct de vedere. Interesează mai puțin 
consiliul local imaginile din incinta spațiului, interesează dacă firma de 
identificare a partidului respectă legea, respectă prevederile PUZ – Centrul 
Istoric și a Politicii Publice privind regenerarea și punerea în valoare a 
Centrului istoric. Aceste elemente nu au fost surprinse, neoficial colegii mi-au 
spus că firma existentă va trebui modificată într-o altă manieră, probabil, avem 
toată încrederea, având în vedere că avem și doi consilieri prezenți la această 
ședință, că vor depune certificatul de urbanism și se vor alinia la standardele 
necesare.  

Cu privire la pericolul care poate să existe pentru alte spații existente în 
Centrul istoric și pentru care consiliul local răspunde pentru administrare – aici 
nu se pune problema, colegii m-au asigurat că este un spațiu care a fost 
renovat relativ recent și cu privire la fațadă și la acoperiș. Mulțumesc! 

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

Vă rog, domnule consilier Mârza! 
Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: domnilor consilieri, doamna 

secretar general, vreau să vă asigur că în momentul în care vom avea un 
contract, o prelungire a contractului pe următorii cinci ani, vom începe 
demersurile să intrăm într-o oarecare ordine a .., mă rog, într-o legalitate pe 
care o impune Primăria Bistrița. Mulțumesc! 

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

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
deci informez consiliul local că voi contrasemna această hotărâre, am 
încredere că se va face așa cum s-a spus la acest microfon. La alte O.N.G- uri 
unde domnul viceprimar a spus ”las' că face orașul”, nici acuma n-a făcut 
fațada la chiriașii noștri. Dar vă spun în particular. 

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

Nemaifiind alte intervenții, vă rog să votăm proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 1 

Absenţi 2 

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 Abs 

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 Abs 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Nu a votat 

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da 

 18 voturi ”pentru” și un consilier nu a votat – proiectul a fost adoptat. 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
nemaifiind alte chestiuni în dezbatere, mulțumesc pentru prezență, stimați 
colegi și declar închise lucrările.... 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
numai puțin... 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: vă 
rog, doamna secretar, dacă vreți să interveniți! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
stimați consilieri, ați observat că v-am pus o adresă pe masă, un extras din 
circuit. Vă informez că în această seară voi pleca spre Brașov unde are loc o 
întâlnire a Corpului Arhitecților șefi de municipii din țară împreună cu Corpul 
Secretarilor de municipii. Organizează Asociația Municipiilor din România unde 
Bistrița este membru asociat și unde noi plătim și cotizație. O parte din 
cheltuieli sunt asigurate de această asociație.  
 Vor participa, pe lângă Asociația municipiilor și reprezentanți ai 
Inspecției în construcții, Ministerul Dezvoltării și ANCPI. Se discută lucruri 
extrem de importante cu privire la legislația specifică în urbanism și 
executarea construcțiilor.  
 Pentru că membrii din comisia de urbanism sunt de față, poate cineva 
din componența comisiei este interesat de această întâlnire la vârf, poate 
participa pentru că Bistrița nu participă decât prin Secretarul municipiului, mai 
există cel puțin un loc, sunt colegi care participă doi sau chiar trei la această 
întâlnire la vârf.  
 Ceea ce mă deranjează și sunt extrem de tristă este pentru nu știu a 
câta oară, de data aceasta îmi puneam speranțele în domnul viceprimar care, 
la data depunerii referatului, asigura conducerea instituției – după o analiză de 
circa o săptămână, a respins referatul care nu mi-a fost restituit, și cred că de 
șapte ori a scris în document ”nu se aprobă”. Deci, stimați consilieri, voi pleca, 
ca de fiecare dată, pe șpesele mele, atât cu privire la transport, cât și cu privire 
la cazare. Dar, vă voi informa, în comisiile reunite, în comisai de urbanism, în 
comisia juridică, problermele extrem de delicate care se ridică la această 
întâlnire. Vă mulțumesc! 



8 

 

 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! Eu îmi cer scuze, timpul meu a expirat, dacă..., vă rog! 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: eu doar atâta vreau să spun, că 
Grupul de consilieri PNL suntem de acord ca doamna secretar să participe la 
această reuniune. Mulțumim! 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! Vă rog... 
 Domnul Mârza Teodor Ioan: și Grupul de consilieri PER este de acord. 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: vă 
rog, domnule viceprimar! 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius - Viceprimarul municipiului 
Bistrița: mulțumesc! Mă bucur că sunteți de acord cu toții ca doamna secretar 
să participe, nici eu n-am fost împotrivă. Eu am redirecționat documentul 
domnului primar care a lipsit trei zile doar, și care este aici, la primărie, deci 
doamna secretar a cerut această delegație pentru data de 20, am înțeles că. 
Așa-i? Domnul primar a fost luni la lucru și decide dacă-i acordă acest drept 
doamnei secretar sau nu. 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: da, 
ne-am lămurit. 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius - Viceprimarul municipiului 
Bistrița: deci nu mai dezinformați că v-am refuzat, că aici văd că scrie ”nu se 
aprobă” și nu este adevărat. Aceste documente sunt la domnul primar,   
credeți-mă! 
 Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Eu mă retrag. 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius - Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  că nu se aprobă, eu n-am scris ”nu se aprobă” pe el, n-am scris. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  
documentul e la dumneavoastră, ați scris de șapte ori ... 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius - Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  .... este la domnul primar pe masă, vă repet, este la domnul primar.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:   
uite de câte ori l-ați descărcat, l-ați descărcat în fiecare zi. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă 
Bria Dumitru-Alexandru declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 19.02.2020. 
                
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETAR GENERAL, 
             BRIA DUMITRU ALEXANDRU                     GAFTONE FLOARE 
     
 
 
 
                                                REDACTAT, 

                                       Consilier Morariu Dorina - Maria  ......... 
MDM/3 ex. 


