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

 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 28.10.2020 în şedinţa ordinară  

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 

 
 La şedinţă participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul Turc Ioan 
– Primarul municipiului Bistriţa, doamna Gaftone Floare – Secretarul general al 
municipiului, Ruşti Mihai – şef Serviciu Relații publice, Comunicare; Cionca Terezia 
Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Bogătean 
Adriana – consilier juridic Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Suciu 
Anca – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios. 
  
 

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată 
prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.332/22.10.2020, care a fost 
publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din data de 23.10.2020 
și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro. 

Se intonează Imnul de stat. 
 
Domnul consilier Ruşti Ionel, cel mai în vârstă dintre consilieri, declară 

deschisă şedinţa ordinară a consiliului local. 
Având în vedere Ordinul Prefectului nr.287/22.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al municipiului Bistrița și 
Dispoziția nr.332/ 22.10.2020 a Primarului municipiului Bistrița, astăzi 28.10.2020 
suntem în ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Bistrița. 

O rog pe doamna secretar să ne prezinte prezenţa consilierilor la şedinţă. 
Doamna secretar Gaftone Floare – sunt prezenţi 20 consilieri. Un consilier nu 

a depus jurământul şi un consilier absent, care încă nu a motivat absenţa. 
Domnul consilier Ruşti Ionel – în conformitate cu prevederile art.123 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, trebuie să alegem un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni, 
care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate. 
Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. 

Îmi permit eu să fac o primă propunere, şi anume, îl propun pe colegul nostru 
Ioan Peteleu pentru a fi preşedinte de şedinţă. Întreb dacă mai sunt şi alte 
propuneri. Nu sunt. 

Supun la vot propunerea pe care am făcut-o, respectiv ca domnul consilier 
Peteleu Ioan să fie ales preşedinte de şedinţă. Consilierul care nu a depus 
jurământul, nu participă la vot. 

Domnul consilier Kozuk Andrei – domnule preşedinte de şedinţă, vă rog să se 
înregistreze cu domnul consilier Bria Dumitru Alexandru nu mai participă la lucrările 
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şedinţei, un angajat al dânsului tocmai a primit rezultatul testului Covid şi a fost 
confirmat pozitiv, şi atunci s-a retras de la şedinţă.  

Domnul consilier Ruşti Ionel – am înţeles. Propunerea se aprobă cu 16 voturi 
„pentru” şi 2 abţineri. Astfel se adoptă primul punct al ordinii de zi, Proiect de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al 
municipiului Bistriţa. 

Rezultat Vot 
Da 16 
Nu 0 

Abţinere 2 
Au votat 18 

Nu au votat 1 
Absenţi 2 
Total 21 

Observaţii 
Bria Dumitru Alexandru Abs. 
Brici Tiberius-Daniel Da 
Ciobănică Dumitru-Daniel Da 
Filip Alexandru-Tudor Da  
Galben Silvia-Elisabeta Nu a votat 
Hangan Sorin Da  
Hudrea Daniela-Maria Da  
Kozuk Andrei Ioan Abţ. 
Macarie Doina Da 
Mathe Attila Da 
Munthiu Cristiean Da 
Niculae Cristian Marius Abs. 
Pavelean Nicolae Da  
Peteleu Ioan Da  
Pugna Nicolae-Ioan Da  
Ruşti Ioan Nu a votat 
Săcălean Oana-Andreea Da  
Săsărman Lucia-Augusta Abţ. 
Stan Călin Da  
Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

 
Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – deoarece doamna Silvia-

Elisabeta Galben a absentat motivat la ceremonia privind constituirea Consiliului 
local al municipiului Bistriţa, o invit să depună jurământul. 

Doamna Galben Silvia-Elisabeta depune jurământul de credinţă în faţa 
consiliului local. 

 
Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – continuăm şedinţa cu 

constituirea grupurilor de consilieri. În conformitate cu prevederile art.208 din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ, consilierii locali se pot constitui în grupuri, în 
funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în 
număr de cel puţin 3. Consilierii locali care nu sunt în număr de cel puțin 3, pot 
constitui un grup prin asociere. O să ivit liderul de grup să îşi prezinte grupul pentru 
fiecare partid politic în parte. 

O să rog pe consilierii de la Partidul Verde, consilierii de la UDMR, să îşi 
anunţe intenţia de a se asocia la un anumit grup. 

Domnul consilier Mathe Attila – doresc asocierea cu Partidul Naţional Liberal 
şi Partidul USR PLUS. 

Domnul consilier Ciobănică Dumitru Daniel – Partidul Verde se va asocia cu 
PNL şi USR. 
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Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – întreb dacă mai sunt alte 
propuneri. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan – liderul de grup al Partidului Social 
Democrat este domnul consilier Niculae Cristian Marius şi grupul este alcătuit din 
cei 4 membri PSD, membri în consiliul local. 

Doamna consilier Stere Ştefania – grupul nostru este legal constituit, avem 3 
membri şi eu voi fi liderul de grup. 

Domnul consilier Hangan Sorin – sunt liderul de grup al grupului de consilieri 
format din 10 consilieri ai Partidului Naţional Liberal, 2 consilieri ai Alianţei PNL-
PLUS, un consilier al Parditului Verde şi un consilier al Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România. 

Domnul președinte de ședință – ţinând cont că grupurile de consilieri au fost 
constituite, trecem la ordinea de zi care cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local 
al municipiului Bistriţa 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 1 al municipiului Bistriţa 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 2 al municipiului Bistriţa 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 19 
voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 
Da 19 
Nu 0 

Abţinere 0 
Au votat 19 

Nu au votat 0 
Absenţi 2 
Total 21 

Observaţii 
Bria Dumitru Alexandru Abs. 
Brici Tiberius-Daniel Da 
Ciobănică Dumitru-Daniel Da 
Filip Alexandru-Tudor Da  
Galben Silvia-Elisabeta Da  
Hangan Sorin Da  
Hudrea Daniela-Maria Da  
Kozuk Andrei Ioan Da  
Macarie Doina Da 
Mathe Attila Da 
Munthiu Cristiean Da 
Niculae Cristian Marius Abs. 
Pavelean Nicolae Da  
Peteleu Ioan Da  
Pugna Nicolae-Ioan Da  
Ruşti Ioan Da  
Săcălean Oana-Andreea Da  
Săsărman Lucia-Augusta Da  
Stan Călin Da  
Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

 
Domnul președinte de ședință – având în vedere că primul punct al ordinii de 

zi s-a adoptat, trecem la următorul. 
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Punctul 2 – Proiect de hotărâre privind alegerea şi organizarea 
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Bistriţa. 

Rog liderii de grup să facă propuneri pentru comisiile de specialitate. Vă rog 
domnule consilier Hangan Sorin, să prezentaţi propunerile din partea Partidului 
Naţional Liberal. 

Domnul consilier Hangan Sorin – am purtat discuţii şi cu ceilalţi lideri de grup 
şi o să prezint componenţa aşa cum ne-am înţeles.  

I. Comisia economică: 
1. Domnul URÎTE FLORIN RADU 
2. Domnul BRICI TIBERIUS-DANIEL 
3. Domnul PUGNA NICOLAE IOAN 
4. Domnul STAN CĂLIN; 
5. Domnul NICULAE CRISTIAN MARIUS 
6. Domnul CIOBĂNICĂ DUMITRU DANIEL 
7. Doamna SĂCĂLEAN OANA ANDREEA. 
II. Comisia de urbanism: 
1. Domnul PETELEU IOAN 
2. Doamna MACARIE DOINA 
3. Domnul MUNTHIU CRISTIEAN; 
4. Domnul HANGAN SORIN 
5. Domnul PAVELEAN NICOLAE 
6. Doamna STERE FLORENTINA ŞTEFANIA 
7. Domnul BRIA DUMITRU ALEXANDRU 
III. Comisia juridică şi administraţie publică locală: 
1. Domnul FILIP ALEXANDRU TUDOR 
2. Domnul MATHE ATTILA 
3. Doamna HUDREA DANIELA MARIA 
4. Domnul RUŞTI IONEL 
5. Doamna GALBEN SILVIA-ELISABETA 
6. Domnul KOZUK ANDREI IOAN  
7. Doamna SĂSĂRMAN LUCIA AUGUSTA 
Domnul președinte de ședință – în cadrul Consiliului local al municipiului 

Bistriţa se organizează cele 3 comisii de specialitate pe următoarele domenii: 
Comisia economică, Comisia de urbanism şi Comisia juridică şi administraţie 
publică locală. Aceste comisii au fiecare subdomenii:  

I. Comisia economică: buget, finanţe, servicii publice, comerţ, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului. 

II. Comisia de urbanism: dezvoltare urbană, urbanism, amenajarea teritoriului, 
estetică urbană, monumente istorice, protecţia mediului, agricultură, investiţii 
publice. 

III. Comisia juridică şi administraţie publică locală: administraţie publică 
locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare, 
integrare europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport, turism. 
Aş vrea să fac un amendament vis-a-vis de subdomenii astfel: la comisia 

economică, pe lângă comerţ propun adăugarea subdomeniului industrie, de 
asemenea propun ca subdomeniul agricultură de la comisia de urbanism, să treacă 
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tot la comisia economică. Deci vom avea practic industrie, agricultură, comerţ şi 
celelalte subdomenii care sunt deja expuse la comisia economică. Vă supun la vot 
acest amendament. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 
Da 19 
Nu 0 

Abţinere 0 
Au votat 19 

Nu au votat 0 
Absenţi 2 
Total 21 

Observaţii 
Bria Dumitru Alexandru Abs. 
Brici Tiberius-Daniel Da 
Ciobănică Dumitru-Daniel Da 
Filip Alexandru-Tudor Da  
Galben Silvia-Elisabeta Da  
Hangan Sorin Da  
Hudrea Daniela-Maria Da  
Kozuk Andrei Ioan Da  
Macarie Doina Da 
Mathe Attila Da 
Munthiu Cristiean Da 
Niculae Cristian Marius Abs. 
Pavelean Nicolae Da  
Peteleu Ioan Da  
Pugna Nicolae-Ioan Da  
Ruşti Ioan Da  
Săcălean Oana-Andreea Da  
Săsărman Lucia-Augusta Da  
Stan Călin Da  
Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

Preşedintele de şedinţă anunţă pauză şi invită membrii comisiilor să se 
retragă pentru a-şi desemna preşedintele şi secretarul comisiei astfel: comisia 
economică în biroul administratorului public, comisia de urbanism rămâne în sală, 
iar comisia juridică în biroul secretarului general. 

 
PAUZĂ 
Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – rog comisiile să anunţe 

preşedinţii şi secretarii. 
Domnul consilier Urîte Florin-Radu – membrii comisiei economice au 

desemnat ca preşedinte al comisiei pe subsemnatul, Urîte Florin-Radu şi ca 
secretar pe domnul consilier Pugna Nicolae. 

Domnul Filip Alexandru-Tudor – membrii comisiei juridice au desemnat ca 
preşedinte al comisiei pe subsemnatul, Filip Alexandru-Tudor şi ca secretar pe 
domnul consilier Mathe Attila. 

Domnul consilier Hangan Sorin – membrii comisiei de urbanism au desemnat 
ca preşedinte al comisiei pe domnul consilier Peteleu Ioan şi ca secretar pe doamna 
consilier Macarie Doina. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, 
inclusiv cu componenţa comisiilor şi preşedinţii şi secretarii acestora, prin vot secret, 
şi se adoptă cu 19 voturi „pentru. 

Rezultat Vot 
Da 19 
Nu 0 

Abţinere 0 
Au votat 19 
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Nu au votat 0 
Absenţi 2 
Total 21 

Observaţii 
Bria Dumitru Alexandru Abs. 
Brici Tiberius-Daniel Da 
Ciobănică Dumitru-Daniel Da 
Filip Alexandru-Tudor Da  
Galben Silvia-Elisabeta Da  
Hangan Sorin Da  
Hudrea Daniela-Maria Da  
Kozuk Andrei Ioan Da  
Macarie Doina Da 
Mathe Attila Da 
Munthiu Cristiean Da 
Niculae Cristian Marius Abs. 
Pavelean Nicolae Da  
Peteleu Ioan Da  
Pugna Nicolae-Ioan Da  
Ruşti Ioan Da  
Săcălean Oana-Andreea Da  
Săsărman Lucia-Augusta Da  
Stan Călin Da  
Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

 
Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – ţinând cont că pentru 

următoarele 2 puncte ale ordinii de zi avem nevoie de avizul comisiilor de 
specialitate, şedinţa se suspendă şi vom intra pe comisii reunite. 

 
După şedinţa comisiilor reunite, preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la 

următoarele 2 puncte, respectiv: 
Punctul 3 – Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei/domnului 

consilier _________________________ în calitate de Viceprimar 1 al 
municipiului Bistriţa. 

Punctul 4 – Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei/domnului 
consilier _________________________ în calitate de Viceprimar 2 al 
municipiului Bistriţa. 

Alegerea viceprimarilor municipiului Bistriţa se va face prin vot secret pe 
buletine de vot. Propunerile din comisiile reunite sunt următoarele: domnul consilier 
Hangan Sorin este propus pentru funcţia de viceprimar 1 şi domnul consilier Stan 
Călin este propus pentru funcţia de viceprimar 2. Se pregătesc buletinele de vot 
pentru cele două propuneri. 

Între timp, rog grupurile de consilieri să îşi desemneze membrii în comisia de 
numărare a voturilor. Deci, pe lângă preşedintele de şedinţă şi secretarul general, 
vă rog să vă desemnaţi membri în această comisie. 

Domnul consilier Hangan Sorin – o propun pe doamna consilier Macarie 
Doina. 

Doamna consilier Stere Ştefania – voi fi eu din partea PMP. 
Domnul consilier Kozuk Andrei – grupul de consilieri PSD o desemnează pe 

doamna consilier Săsărman Augusta. 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei secretar pentru a explica 

procedura de vot. 
Doamna secretar Gaftone Floare – în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat pin Hotărârea 250/2009, 
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procedura de votare a viceprimarului este următoarea: dumneavoastră veţi primi 
două buletine de vot, pentru viceprimarul 1 şi respectiv pentru viceprimarul 2. Veţi 
aplica ştampila cu menţiunea „VOTAT VICEPRIMAR” în cadrul patrulaterului pe 
care îl găsiţi pe pagina 3 din buletinul de vot. Votarea va avea loc în încăperea din 
partea dreaptă, care poartă denumirea de cabină de vot. Veţi aplica ştampila, după 
care veţi depune buletinul de vot cu viceprimarul 1 în urna pe care noi am 
inscripţionat viceprimarul 1 şi celălalt buletin de vot va fi depus în urna cu viceprimar 
2, după care, comisia desemnată de dumneavoastră va proceda la verificarea 
buletinelor. Având în vedere că din 21 de consilieri lipsesc 2 consilieri, două dintre 
buletinele de vot vor fi anulate, care rămân pe masa preşedintelui. Pentru celelalte 
se va verifica fiecare buletin şi va fi considerat un vot valabil dacă reiese clar 
intenţia de vot a dumneavoastră. S-ar putea să fie şi voturi nule, dar comisia o să vă 
informeze şi oricine are acces la buletinele de vot care vor fi arhivate la dosarul de 
şedinţă.  

Invit comisia de numărare de voturilor să verifice buletinele de vot care vor fi 
înmânate consilierilor locali. Buletinele de vot sunt verificate de comisie. Sunt invitaţi 
consilierii pe rând pentru a vota. 

Domnul preşedinte de şedinţă – votul s-a încheiat, invit comisia de numărare 
a voturilor să procedeze la deschiderea urnelor de vot şi la numărarea buletinelor 
de vot. 

Pentru proiectul de hotărâre privind alegerea domnului consilier Hangan Sorin 
în calitatea de viceprimar 1 al municipiului Bistriţa, rezultatul este următorul: 14 
voturi „pentru”, 5 voturi nule şi 2 buletine de vot anulate. 

Pentru proiectul de hotărâre privind alegerea domnului consilier Stan Călin în 
calitatea de viceprimar 2 al municipiului Bistriţa, rezultatul este următorul: 14 voturi 
„pentru”, 5 voturi nule şi 2 buletine de vot anulate. 

Domnul primar Turc Ioan – domnilor viceprimari, vă felicit pentru alegerea 
dumneavoastră în această calitate care vă conferă un statut onorant, dar şi multe 
responsabilităţi. Vă invit să facem o echipă bună în interesul unei administraţii 
performante. Anunţ de asemenea faptul că înlocuitorul de drept al subsemnatului în 
calitate de primar va fi viceprimarul 1 în persoana domnului Hangan Sorin. Vă invit 
să că luaţi locurile, domnule viceprimar Hangan Sorin şi domnule viceprimar Stan 
Călin.  

Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – rog consiliul local să dea vot 
pentru viceprimar 1 înlocuitorul de drept al primarului. Se aprobă cu 17 voturi 
„pentru” şi 2 abţineri. 

Rezultat Vot 
Da 17 
Nu 0 

Abţinere 2 
Au votat 19 

Nu au votat 0 
Absenţi 2 
Total 21 

Observaţii 
Bria Dumitru Alexandru Abs. 
Brici Tiberius-Daniel Da 
Ciobănică Dumitru-Daniel Da 
Filip Alexandru-Tudor Da  
Galben Silvia-Elisabeta Da  
Hangan Sorin Da  
Hudrea Daniela-Maria Da  
Kozuk Andrei Ioan Abţ. 
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Macarie Doina Da 
Mathe Attila Da 
Munthiu Cristiean Da 
Niculae Cristian Marius Abs. 
Pavelean Nicolae Da  
Peteleu Ioan Da  
Pugna Nicolae-Ioan Da  
Ruşti Ioan Da  
Săcălean Oana-Andreea Da  
Săsărman Lucia-Augusta Abţ. 
Stan Călin Da  
Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

 
Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – doamnelor şi domnilor 

consilieri, sper ca în următoarele 3 luni să avem o colaborare eficientă în consiliul 
local. Vă invit să studiaţi Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 
local, regulament care în opinia mea ar trebui modificat destul de repede. Aici 
comisia juridică are un rol foarte important, astfel încât el să fie în conformitate cu 
Codul administrativ şi să ne putem desfăşura lucrările şedinţelor consiliului local în 
cele mai bune condiţii. Vă mulţumesc pentru prezenţă. Îl invit pe domnul primar să 
vă spună vis-a-vis de şedinţele care urmează, şedinţa extraordinară a consiliului 
local din această săptămână, cum se vor desfăşura. 

Domnul primar Turc Ioan – mâine vom avea comisii reunite de la ora 14,00, 
iar poimâine şedinţă extraordinară de la ora 12,00, ambele în format online. Veţi 
primi tot suportul tehnic aşa cum se întâmplă de fiecare dată.  

Doamna secretar general Gaftone Floare – stimaţi consilieri, vă reamintesc 
că aveţi obligaţia legală să depuneţi declaraţia de avere, declaraţia de interese şi 
declaraţia de interese persoanele.  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan – doresc şi eu să felicit toţi membri 
consiliului local, pe domnul primar. Aveţi o majoritate confortabilă, aveţi guvernul de 
partea dumneavoastră, aveţi proiecte mari în derulare, toate premizele sunt pentru 
a avea un mandat de succes şi vă asigur că proiectele pe care le iniţiaţi sunt pentru 
bistriţeni, şi pentru bunăstarea lor, noi vă vom fi alături. Vreau să îi felicit şi pe 
domnii viceprimari, cu domnul viceprimar Sorin Hangan am fost coleg 8 ani de zile 
în consiliul local, ştiu că a fost vertical şi parolist de fiecare dată şi sunt convins că 
va rămâne la fel şi de acum încolo. Vă felicit pe dumneavoastră domnilor şi 
doamnelor consilieri. Vreau să le mulţumesc alegătorilor noştri care ne-au susţinut 
pentru a avea ocazia să fim prezenţi aici şi tuturor bistriţenilor le doresc un viitor 
binecuvântat. Vă mulţumesc. 

Doamna consilier Stere Ştefania – şi noi din partea Partidului Mişcarea 
Populară felicităm pe cei doi viceprimari, ne dorim să facem parte din această 
echipă, ne dorim să fim un factor de echilibru. Dacă propunerile vor fi cele mai bune 
pentru cetăţenii oraşului, bineînţeles că vom de acord şi vom conlucra toţi. Nu ne 
dorim să mergem împotriva curentului, însă suntem cei care vom avea grijă ca să 
fie cele mai bune şi mai corecte hotărâri. Ne dorim să avem şedinţei cât mai 
fructuoase, şi rugămintea este şi am discutat şi cu doamna secretar, să fie încărcate 
materialele de şedinţă cu 3 zile înainte. 

Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – trebuie să ţinem cont şi de 
starea de fapt, ţinând cont de preluarea mandatului de primar de către domnul Ioan 
Turc cu câteva zile în urmă. Pentru un proiect de rectificare de buget este nevoie de 
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muncă, nu vrem să venim în faţa dumneavoastră cu un proiect de ori şi cum, ci aşa 
cum trebuie, un proiect justificat. Mâine cred că vor fi toate materialele transmise în 
timp util. Acesta este cel mai important. Din păcate este ultima şedinţă în care se 
poate face rectificare bugetară, ultima lună în care se poate face rectificare 
bugetară. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că sunt multe proiecte în derulare şi 
trebuie să asigurăm finanţarea pentru acestea. 

Domnul viceprimar Hangan Sorin – se zice că pentru un suflet nu este 
niciodată prea devreme şi nici prea mult, aşa că le mai mulţumesc o dată 
bistriţenilor, vă mulţumesc şi dumneavoastră, îi mulţumesc domnului primar pentru 
încredere, şi pentru cei care sunt la primul mandat, vreau să vă urez să vă dea 
Dumnezeu gândul cel bun, ca să îl puneţi pe cetăţean totdeauna în centrul hărţii 
municipiului nostru şi să aveţi parte de un mandat uşor. Eu vreau să fiu partener cu 
toată lumea, sigur, toată lumea care înţelege rolul nostru aici, că de fapt, în primul şi 
primul rând suntem cetăţeni, să judecăm lucrurile şi proiectele de hotărâre din 
prisma unui cetăţean şi apoi sigur că reprezentăm mai mulţi cetăţeni care şi-au pus 
încrederea în noi. Vă urez succes, să ne Dumnezeu sănătate tuturor şi bistriţenilor 
să trecem peste această perioadă cu această criză sanitară care se pare că nu ne 
dă pace. 

Domnul viceprimar Stan Călin – mulţumesc şi eu pentru cele 14 voturi 
acordate, mulţumesc şi opoziţiei. Sperăm să colaborăm atât cu puterea, cât şi cu 
opoziţia şi vă garantez o bună comunicare între mine şi dumneavoastră. Să nu 
uităm că trebuie să lucrăm pentru interesul cetăţenilor municipiului Bistriţa. 
Mulţumesc domnului primar pentru propunere şi pentru susţinere.  

Domnul preşedinte de şedinţă Peteleu Ioan – vă mulţumesc încă o dată 
pentru prezenţa dumneavoastră la această şedinţă, declar închise lucrările şedinţei 
ordinare ale Consiliului local. 
 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR GENERAL, 
  PETELEU IOAN       GAFTONE FLOARE 
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