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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
SECRETARUL GNERAL 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 25.02.2020 în şedinţa extraordinară  

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 

 La şedinţă participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul Niculae 
Cristian Marius – Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Muthi Adrian Gelu – 
Viceprimarul municipiului Bistriţa, doamna Gaftone Floare – Secretarul general al 
municipiului Bistriţa, Marina Vasile – director executiv Direcţia Patrimoniu; Hriscu 
Luciana – directori executiv adjunct Direcţia Administraţie Publică, Juridic, Coceşiu 
Liliana – director executiv Direcţia Integrare Europeană; Cionca Terezia Tanţa – 
consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Bogătean Adriana – 
consilier juridic Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Suciu Anca – 
consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; delegatul sătesc al 
localităţii componente Slătiniţa. 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 

convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.35/20.02.2020, care a 
fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din data de 22-
23.02.2020 şi pe pagina web a instituţiei. 

 
Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenți 18 consilieri din 21 de consilieri 

locali în funcție. Absenţi: Miholca Bogdan, Mârza Teodor şi Sărmăşan Mihai Lucian. 
 
Domnul preşedinte de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei 

extraordinare. 
Se intonează Imnul de stat al României. 

 
 Preşedintele de şedinţă supune atenţiei ordinea de zi care cuprinde 
următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bistriţa 
a unui imobil teren, situat în localitatea componentă Slătiniţa 

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

2. Diverse – Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 
nr.4709/22.01.2020 a domnului Crăciun Silivan, prin care se solicită 
revocarea în tot a Hotărârii nr.219/2019 a Consiliului local al municipiului 
Bistrița și Informarea nr.10463/13.02.2020 a Direcției Administrație Publică, 
Juridic, Serviciului Juridic- Evidența Documente şi a Direcţiei Economice 

 
Completare la ordinea de zi: 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
închiriere încheiat între municipiul Bistrița și societatea TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A. pentru terenurile proprietatea publică a municipiului 
Bistriţa, pe care sunt amplasate 3 dulapuri telefonice stradale. 

Se supune la vot propunerea de completare a ordinii zi. Se aprobă cu 18 
voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 0 

Absenţi 3 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

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 Abs. 

Tabără Camelia Da  

Se supune la vot ordinea de zi în ansamblu şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 
Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 17 

Nu au votat 1 

Absenţi 3 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 
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Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abs. 

Tabără Camelia Da  

Domnul preşedinte de şedinţă – vă supun aprobării procesul-verbal al 
şedinţei ordinare a consiliului local care a avut loc în data de 30.01.2020. Se aprobă 
cu 18 voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 0 

Absenţi 3 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

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 Abs. 

Tabără Camelia Da  

 
Se trece la primul punct al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a unui imobil teren, 
situat în localitatea componentă Slătiniţa. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. 

Preşedintele de şedinţă solicită avizul comisiilor reunite de specialitate ale 
consiliului local. 

Doamna consilier Tabără Camelia – proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil cu propunerea de completare a art.7 în sensul comunicării hotărârii şi 
Direcţiei Patrimoniu. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea comisiilor reunite, respectiv 
completarea art.7 în sensul comunicării hotărârii şi Direcţiei Patrimoniu. Se aprobă 
cu 18 voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 0 

Absenţi 3 

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 Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

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 Abs. 

Tabără Camelia Da  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre propunerea de 
completare aprobată şi se adoptă cu 17 voturi ”pentru”. Un consilier nu a votat. 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 17 

Nu au votat 1 

Absenţi 3 

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 Abs. 

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 Abs. 

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
Se trece la punctul 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

duratei contractului de închiriere încheiat între municipiul Bistrița și 
societatea TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. pentru terenurile 
proprietatea publică a municipiului Bistriţa, pe care sunt amplasate 3 
dulapuri telefonice stradale. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 5 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. 
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Preşedintele de şedinţă solicită avizul comisiilor reunite de specialitate ale 
consiliului local. 

Doamna consilier Tabără Camelia – proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentată de 
iniţiator şi se adoptă cu 16 voturi ”pentru” şi 2 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 18 

Nu au votat 0 

Absenţi 3 

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 Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Abs. 

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 Abs. 

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri. A venit domnul consilier 

Sărmăşan Mihai Lucian. 
 
Se trece la punctul 3 – Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria 

municipiului Bistriţa cu nr.4709/22.01.2020 a domnului Crăciun Silivan, prin 
care se solicită revocarea în tot a Hotărârii nr.219/2019 a Consiliului local al 
municipiului Bistrița și Informarea nr.10463/13.02.2020 a Direcției 
Administrație Publică, Juridic, Serviciului Juridic- Evidența Documente şi a 
Direcţiei Economice. 

Preşedintele de şedinţă solicită avizul comisiilor reunite de specialitate ale 
consiliului local. 

Doamna consilier Tabără Camelia – comisiile reunite au votat pentru 
însușirea punctului de vedere formulat în Informarea nr.10463/13.02.2020 a 
Direcției Administrație Publică, Juridic, Serviciului Juridic- Evidența Documente şi a 
Direcţiei Economice şi emit aviz nefavorabil pentru admiterea plângerii prealabile. 

Domnul preşedinte de şedinţă – iniţiatorul plângerii prealabile, domnul 
Crăciun Silivan solicită să ia cuvântul. Vă rog să vă exprimaţi prin vot pentru a i se 
da cuvântul. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. Nu a votat un consilier. 

Rezultat Vot 
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Da 17 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 17 

Nu au votat 1 

Absenţi 3 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Da  

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abs. 

Tabără Camelia Da  

Domnul Crăciun Silivan – numele meu este Crăciun Silivan. Vreau să vă 
prezint câteva argumente în susţinerea plângerii mele prealabile şi anume: 
Hotărârea nr.219/2019 a fost adoptată din punctul meu de vedere încălcând 
legislaţia, în sensul că în preambulul acestei hotărâri s-a făcut trimitere la 
Hotărârea ADI Deşeuri nr.20/22.10.2019 prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru 
de instituire a taxei speciale. Întrucât legislaţia în domeniu, atât Legea nr.273/2006, 
legea finanţelor publice, Legea nr.101/2006 legea serviciilor de salubrizare a 
localităţilor, stabilesc competenţe exclusive consiliilor locale, adică autorităţilor 
deliberative, ADI Deşeuri nu avea dreptul să emită un asemenea act, iar 
dumneavoastră în momentul în care în preambulul hotărârii aţi ţinut cont ca 
prevedere în baza căreia aţi adoptat acest act normativ, aţi încălcat legislaţia în 
domeniu. Astfel, consider că ADI Deşeuri şi-a însuşit în mod nelegal competenţa 
dumneavoastră, a consiliului local, ceea ce reprezintă o încălcare a art.258 Cod 
penal, infracţiune uzurparea de calităţi oficiale. Dumneavoastră, din punctul meu de 
vedere, în momentul în care menţineţi Hotărârea nr.219 deveniţi complice a acestei 
infracţiuni. În Statutul ADI Deşeuri se menţionează mandatarea din partea 
dumneavoastră doar în conformitate cu art.10 alin.5 din Legea nr.51/2006. 
Legislaţia la care am făcut eu trimitere adineauri, nu este mandatată, adică 
prevedere de mandatare a dumneavoastră către această entitate. Este un motiv 
din punctul meu de vedere, de a ieşi din ADI Deşeuri a municipiului Bistriţa, de a-şi 
organiza salubrizarea în mod independent şi de a se renunţa la toate aceste 
aspecte. Mai vin să vă arăt un aspect. În 12.08.2016 ADI Deşeuri prin Hotărârea 
nr.96, a adoptat documentaţia de atribuire a contractului privind achiziţia pe 
perioada de 3 luni de zile, acea perioadă din situaţia de urgenţă. Acolo în caietul de 
sarcini este prevăzut un tarif maxim de 6,60 lei/persoană. După 8 zile, se adoptă o 
nouă hotărâre nr.100 sau 101, prin care se ajunge la 9,92 lei/persoană + TVA. De 
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unde survine acest tarif? Dintr-o informare printr-o notă justificativă a directorului 
ADI Deşeuri care face trimitere la o hotărâre din 2009 referitoare la planul anual de 
evoluţie a tarifelor privind colectarea, transportul (aveţi în vedere) şi depozitarea 
deşeurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, începând cu 2010 până inclusiv 2015. În 
2010, dacă vă uitaţi în acest document, suma este de 225 lei/gospodărie/an, 
considerând gospodăria la 2,8 persoane, se ajunge la un tarif de 6,70 lei/persoană. 
Asta vă spun, în 2010. Această lucrare a fost în documentaţia pe care ADI Deşeuri 
a transmis-o înspre finanţator pentru obţinerea finanţării. În opinia mea, în mod 
abuziv, la ceea ce era prevăzut în anul 2015 la această anexă, se preia în acel 
9,92 + TVA.  

Domnul preşedinte de şedinţă – vă rog să vă apropiaţi, să vă încheiaţi 
cuvântul, aveţi 5 minute deja. 

Domnul Crăciun Silivan – am informarea de la Direcţia Administraţie Publică, 
Juridic. Consider că la dumneavoastră în Consiliul local Bistriţa, încă din 2009, 
odată cu aprobarea Hotărârii 250 de aprobare a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, prevederile legale nu au fost trecute în acel regulament. În sensul că, 
uitaţi-vă la informarea, eu am făcut o adresă de plângere prealabilă adresată 
consiliului local, cel care este emitentul acestui act normativ. Mi se răspunde de 
către Direcţia Administraţie Publică, Juridic, care este parte a aparatului de 
specialitate a celeilalte autorităţi din cadrul administraţiei publice locale, adică a 
primarului. Dumneavoastră trebuia să veniţi în opinia mea cu un răspuns la 
aceasta şi totodată în cazul în care mă adresez instanţei, să vă reprezentaţi în 
instanţă conform dreptului pe care îl aveţi ca şi autoritate. 

Domnul preşedinte de şedinţă – o să delegăm profesorii de drept de aici data 
viitoare să ne reprezinte. 

Doamna secretar general Gaftone Floare – stimaţi consilieri, plec prin a 
preciza că hotărârea criticată de cetăţeanul Crăciun nu a fost avizată de către 
secretar, ea fiind adoptată într-o perioadă când eram în concediu de odihnă. Însă 
la prima discuţie a dumneavoastră, la prima instituire a taxei speciale, s-au 
comportat foarte multe discuţii aici şi vă reamintesc că eu m-am adresat ANRSC-
ului cu privire la drepturile şi îndatoririle noastre cu privire la instituirea taxei 
speciale. Am întrebat astăzi pe colegii mei care au făcut această informare, dacă 
au verificat contractul de delegare, respectiv caietul de sarcini, pachetul de 
reglementări care a stat la baza licitaţiei publice pentru un nou operator de 
salubritate. Vă destăinui că în cap.2 din regulament, la art.17 se prevede că toţi 
producătorii de deşeuri au obligaţia conform prevederilor legale să încheie un 
contract de salubrizare cu operatorul căruia i s-a contractat serviciul. Şi întrebarea 
mea a fost firească. Când s-a modificat şi am trecut de pe tarif pe taxă specială? 
Când s-a renunţat la contracte cu operatorul? Înainte, sau după ce s-a organizat 
licitaţia? Că dacă vă amintiţi, domnul primar a spus că ar fi corect ca licitaţia să 
aibă la bază o fundamentare a unei taxe speciale pentru a simplifica procedura. 
Pentru că a lucra şi cu contracte care erau în obligaţia operatorului, aşa cum spune 
şi ANRSC-ul să facă contracte din poartă în poartă, şi să fie penalizat pentru 
neîndeplinirea indicatorilor de performanţă, că indicatorii de performanţă erau 
100% contracte cu cetăţenii, persoane fizice sau persoane juridice deopotrivă. Cei 
care refuză, a venit o reglementare şi ne-a obligat pe noi să instituim această taxă 
specială, dar pentru cei care refuză să încheie contracte cu operatorul. După 
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aplicarea sancţiunii, pe principiul continuităţii prestării serviciului, noi trebuia să 
instituim o taxă specială. Iată că, în contractul cadru, în caietul de sarcini, era 
prevederea clară, că vorbim de tarif, vorbim de contract. După ce s-a adjudecat, 
foarte interesant că am trecut pe taxe speciale. Însă cu nimic mai puţin decât era 
tariful iniţial. Am avut o discuţie cu colegii mei de la Direcţia de taxe şi impozite şi 
mi-au spus că această activitate de încasare a taxei speciale le împovărează foarte 
mult activitatea. Practic, noi încasăm taxa şi punem pe masa operatorului prin 
eforturile noastre această taxă. Deci eu cred că trebuia să abordăm cu mult mai 
mare atenţie solicitarea cetăţeanului, pentru că eu cred că este o problemă de 
legalitate atât pe hotărârea consiliului local, şi mai ales, zic eu, pe hotărârea ADI 
Deşeuri. Şi întotdeauna, pachetul de reglementări ni s-a pus la dispoziţie într-un 
timp foarte scurt. Dacă vă amintiţi când aţi avizat, că prima dată aţi avizat 
documentaţia pentru atribuire prin licitaţie publică, s-a spus că azi noapte a sosit de 
la grupul de avocaţi de la Cluj. Eu cred că va trebui extrem de atent să analizăm 
această chestiune.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot însuşirea punctului de vedere al 
executivului exprimat în Informarea nr.10463/13.02.2020 a Direcției Administrație 
Publică, Juridic, Serviciului Juridic- Evidența Documente şi a Direcţiei Economice. 
Se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă”. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 5 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

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  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Da  

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Da  

Preşedintele de şedinţă supune la vot admiterea plângerii prealabile 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.4709/22.01.2020 a domnului 
Crăciun Silivan, prin care se solicită revocarea în tot a Hotărârii nr.219/2019 a 
Consiliului local al municipiului Bistrița. Se obţin 6 voturi „pentru”, 8 voturi 
„împotrivă” şi 5 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 14 



9 

Nu 5 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

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 Abţ. 

Marza Teodor Ioan Abs. 

Mihestian Maria Marioara Da  

Miholca Bogdan Vasile Abs. 

Moldovan Victoria Valeria Nu  

Moldovan Vasile Abţ. 

Muthi Adrian Gelu Nu   

Niculae Cristian Marius Nu  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Abţ. 

Sabău Gheorghe Abţ. 

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Nu  

 
Doamna secretar general Gaftone Floare – stimaţi consilieri, vă informez că, 

consiliul local a fost parte într-un dosar 1400/112/2016, care a avut ca obiect 
anularea Hotărârii consiliului local nr.53/31.03.2016 prin care dumneavoastră aţi 
aprobat un PUD Locuinţe colective P+6 în Ştefan cel Mare 15, beneficiar Iloaie. 
Dacă vă amintiţi, procedura prealabilă a fost analizată, dumneavoastră aţi menţinut 
hotărârea ca fiind legală şi temeinică. După mai bine de 3 ani de procese, instanţa 
s-a pronunţat, iar Tribunalul a spus că admite acţiunea instanţei de contencios 
administrativ. Lângă Instituţia Prefectului a fost şi Inspecţia în Construcţii. S-a 
apelat şi la o expertiză în urbanism, iar instanţa a admis acţiunea Instituţiei 
Prefectului în contradictoriu cu Consiliul local al municipiului Bistriţa, şi intervenienţii 
forţaţi Inspecţia în Construcţii, şi dispune: anularea Hotărârii consiliului local 
nr.53/2016 privind aprobarea PUD locuințe colective S+P+4E+2ER cu spații 
comerciale la parter, pe Ştefan cel Mare nr.15, şi obligă pârâţii Consiliul local al 
municipiului Bistriţa în solidar, să plătească reclamantului suma de 5.814, 19 lei, cu 
titlu de cheltuieli de judecată. Vreau să vă informez că, consiliul local, chiar dacă nu 
aţi fost informaţi, a promovat recurs în data de 27.09.2019, iar în urmă cu câteva 
zile, Curtea de Apel Cluj respinge recursul declarat de Consiliul local al municipiului 
Bistriţa împotriva Sentinţei nr.194/21.06.2019 pronunţată în Dosarul 1400/112/2016 
a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o menţine în întregime. Decizia este 
definitivă. Deci eu cred că, domnilor consilieri, având în vedere că pe Codul 
Administrativ, primarul nu mai reprezintă decât oraşul şi nu cele două autorităţi, 
consiliul local va trebui să ia act de câte ori este parte într-un proces.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – aş vrea să întreb dacă se mai respectă 
regulamentul consiliului local? În această lună nu a fost şedinţă ordinară şi nu am 
înţeles de ce astăzi a fost şedinţă extraordinară, ţinând cont că în această 
săptămână trebuia să aibă loc şedinţa ordinară a consiliului local. Este o premieră, 
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de când sunt în consiliul local nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Şi dacă se 
doreşte ca şi consilierii să nu mai poată face interpelări, sau să nu mai poată pune 
întrebări executivului? Da, este o metodă, dar vă rog să ne spuneţi de ce nu se ţine 
şedinţa ordinară a consiliului local? Luna asta am făcut 3 şedinţe extraordinare. 

Doamna secretar general Gaftone Floare – în conformitate cu Ordonanţa de 
urgenţă 57/2019, Codul administrativ, consiliul local se poate întruni în mai multe 
şedinţe ordinare în aceeaşi lună. Regulamentul dumneavoastră prevede că 
dumneavoastră trebuie să vă desfăşuraţi activitatea în 3 comisii, din care o şedinţă 
ordinară, pentru chestiuni neprevăzute consiliul se poate întruni în conformitate cu 
legea, în şedinţe extraordinare sau chiar de îndată, dacă sunt lucruri urgente şi are 
de suferit comunitatea locală.  

Stimaţi consilieri, eu am făcut apel la dumneavoastră să faceţi şedinţe de 
început de lună care presupune analiza unor servicii publice. Iată că vreau să vă 
informez, aşa cum mă obligă să vă informez Codul administrativ, am aşteptat după 
Centrul Cultural Municipal să depună procesul-verbal al Consiliului de administraţie 
pentru cea de-a doua variantă a programului manifestărilor culturale. Noi trebuie să 
înaintăm în cursul zilei de mâine bugetul în forma lui vizată pe fiecare pagină, către 
Instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate. Domnul primar ne-a asigurat că 
ne va fi pus la dosarul de şedinţă, repet, procesul-verbal al Consiliului de 
administraţie cu varianta însuşită a programului cultural care va fi inclus în 
documentaţie.  

Domnul consilier Hangan Sorin – întrebarea a fost de ce nu avem şedinţă 
ordinară? 

Doamna secretar general Gaftone Floare – pentru că, convocarea o face o 
treime din numărul de consilieri, sau o face şeful instituţiei. Deci nu s-a convocat în 
şedinţă ordinară. Diferenţa dintre o şedinţă ordinară şi o şedinţă extraordinară este 
faptul că materialele sunt depuse cu 7 zile înainte.  

 
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru declară 

închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din 
data de 25.02.2020. 

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

 
 
 
 
 

REDACTAT, 
Consilier, Suciu Anca 

 
SA.ex.3. 


