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

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat azi 29.09.2020 în şedinţa extraordinară  
a Consiliului local al municipiului Bistriţa 

 
 Şedinţa extraordinară a consiliului local se desfăşoară prin mijloace 
electronice de comunicare, conform Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Bistriţa nr.33/27.03.2020 şi 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, domnul Avram George – Administratorul 
public al municipiului Bistrița; domnul Cincea Dumitru – Matei – director 
executiv Direcția Administrație Publică Juridic - înlocuitorul de drept al 
Secretarului general al municipiului Bistriţa la această ședință, doamna 
Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare Europeană, domnul Rus 
Radu – șef serviciu la Direcția Integrare Europeană, domnișoara Bogatean 
Adriana Silvea – consilier juridic la Compartimentul Pregătire Documente, 
Contencios; domnișoara Cionca Terezia – Tanța – consilier Compartimentul 
Pregătire Documente, Contencios; doamna Suciu Anca – Emilia – consilier 
Compartimentul Pregătire Documente, Contencios. 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr. 304/25.09.2020, 
care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din     
26 - 27.09.2020 și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro. 

 
Se face prezența nominal de către doamna consilier Tabără Camelia. 

Sunt prezenți 18 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali  în funcție. Sunt 
absenți de la ședință domnii consilieri locali Bria Dumitru Alexandru,       
Hangan Sorin și Sărmășan Mihai Lucian.  
 

Se intonează Imnul de stat. 
 
Doamna consilier Tabără Camelia: da, mulțumesc! Îl rog pe domnul 

Moldovan Vasile să preia conducerea ședinței.  
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local: da, mulțumesc frumos! Aș vrea să vă rog să faceți propuneri pentru 
desemnarea unui președinte al consiliului local. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: dacă-mi permiteți, domnule 
președinte? Propun pe domnul Sabău Gheorghe pentru funcția de președinte 
al consiliului local.  

Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 
local: da, mulțumesc!  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan:  mulțumesc și eu!  
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Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 
local: mai este vreo propunere? Da, domnul Peteleu, vă rog! 

 
Domnul consilier Peteleu Ioan: aș vrea să-l propun pe domnul consilier 

Vasile Moldovan.  
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local:  da, mulțumesc frumos! Mai este vreo propunere? 
Da, constat că nu mai este o altă propunere. V-aș ruga din regie, de la 

primărie, să supună aprobării și desemnării președintelui consiliului local.  
Pentru domnul Sabău, vă rog! Se poate vizualiza?  
Domnul operator Zbâncă Marius: am dat drumul la vot, se poate vota. 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local:  da, mulțumesc!  
Dacă se știe numărul de voturi și cum au fost acestea?  
 

Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 1 

Abţinere 3 

Au votat 17 

Nu au votat 1 

Absenţi 3 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Abs 

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abs 

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 Abț 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abs 

Tabără Camelia Da 

 
Domnul operator Zbâncă Marius:  avem 13 voturi ”pentru” , un vot 

”împotrivă” și 3 ”abțineri”.  
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local: vă rog să prezentați pentru cea de-a doua propunere posibilitatea de a 
vota.  

Domnul operator Zbâncă Marius: se poate vota.  
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local: dacă avem rezultatul?  
Rezultat Vot 

Da 6 

Nu 0 

Abţinere 11 

Au votat 17 

Nu au votat 1 
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Absenţi 3 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Abs 

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Abț 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Abț 

Hangan Sorin Abs 

Kozuk Andrei Ioan Abț 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Abț 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Abț 

Moldovan Vasile Da 

Muthi Adrian Gelu Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Abț 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Abț 

Sabău Gheorghe Abț 

Sărmăşan Mihai Lucian Abs 

Tabără Camelia Abț 

 
Domnul operator Zbâncă Marius: avem 6 voturi ”pentru” și 11 ”abțineri”.   
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local: mulțumesc! 
Aș ruga pe domnul Sabău Gheorghe să preia con ducerea, dar nu 

înainte de a spune câteva cuvinte.  
Stimați colegi, mulțumesc pentru toată această perioadă de patru ani în 

care eu cred că am colaborat corespunzător - respectul față de fiecare și sunt 
convins că la fel ați făcut și dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate la toți 
și-n același timp, celor care au încheiat o campanie nu ușoară, la fel, succes 
în ceea ce îi așteaptă. Mulțumesc, o zi bună și să ne vedem sănătoși! 

Văd că domnul Peteleu vroia ceva, dacă se mai poate ca eu să.... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: vroiam să vă spun o zi bună și să ne 

vedem sănătoși! 
Domnul consilier Moldovan Vasile – președintele de vârstă al consiliului 

local: da, mulțumesc frumos! 
Domnul Sabău, vă rog să preluați conducerea! 
Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: sărut – 

mâna, doamnelor, bună-ziua, domnilor! Vă mulțumesc pentru încrederea pe 
care mi-ați dat-o pentru ziua de azi și vă rog să încercăm să intrăm în ordinea 
de zi. Aș vrea să votați ordinea de zi în care sunt trei puncte, primul punct pe 
ordinea de zi este alegerea președintelui care, de fapt,  a trecut, l-am parcurs.  
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 

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

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și UAT Municipiul 
Bistrița 
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iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Bistrița nr.127/09.08.2018 pentru aprobarea Proiectului 
“Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea 
componentă Slătinița, Municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor legate de 
proiect 

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local 

 
 

 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință:  de 
asemenea, aș vrea înainte de a trece la ordinea de zi propriu – zisă, la 
dezbaterea proiectelor, să supun spre aprobarea dumneavoastră          
procesul – verbal al ședinței ordinare din data de 27.08.2020. aș vrea să 
deschidem votul. 
 Vă rog să votați! 

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 Abs 

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 Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Nu a votat 

Sărmăşan Mihai Lucian Abs 

Tabără Camelia Da 

Din 18 consilieri prezenți sunt 17 voturi ”pentru” – procesul - verbal al 
ședinței ordinare este aprobat.  

 
Și pentru că am omis, fac o propunere de aprobare a ordinei de zi, așa 

cum a fost ea citită, vă rog să vă pronunțați prin vot. 
Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 18 

Nu au votat 0 

Absenţi 3 
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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 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”. Vă mulțumesc! Ordinea de zi a fost aprobată.  
 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Acordului de parteneriat dintre Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest și UAT Municipiul Bistrița 

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

Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite.  
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: dacă sunt 
întrebări sau discuții, vă rog? Nu sunt. Vă rog să votați! 

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 Abs 

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 Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abs 

Tabără Camelia Da 

 Cu 18 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă 
mulțumesc! 
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 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița 
nr.127/09.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajarea zonei 
centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componentă Slătinița, 
Municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor legate de proiect 

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

Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile reunite.  
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: dacă sunt 
întrebări, dacă sunt discuții, vă rog? Da, domnul Peteleu, vă rog! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc!  
 Aș vrea să întreb de unde vine diferența pe neeligibil în valoare de 550 
de mii de lei? Mi se pare o sumă destul de mare și aș vrea să ni se explice 
pentru că în proiect și în documentele care însoțesc proiectul nu am găsit nici 
o explicație vis-a-vis de această diferență. Practic în 2018 s-a aprobat o 
valoare pe neeligibil de șapte mii de lei și acum avem pe neeligibil 550 mii de 
lei.  
 Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană: diferența de 550 de mii este aprobată prin hotărârea anterioară de 
modificare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și se datorează 
Ordonanței 114 la care s-au efectuat actualizările pentru salariul din 
construcții. Iar acum, prin această hotărâre de aprobare a cheltuielilor, nu 
facem decât să actualizăm valoarea bugetului conform indicatorilor tehnico-
economici și pentru a actualiza bugetul și contractul de finanțare.  
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință:  vă 
mulțumesc, doamna director. Dacă mai sunt alte întrebări sau intervenții, vă 
rog? 
 Domnul consilier Moldovan Vasile: domnule președinte, care este 
termenul de finalizare a  lucrărilor acestei investiții?  
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: ați auzit? 
Domnul Moldovan, vă rog să repetați întrebarea pentru ca să putem 
recepționa și noi. 
 Domnul consilier Moldovan Vasile:  da, care este termenul de finalizare 
a acestei lucrări de investiție, dacă sunt șanse să fie finalizată la termen?  
 Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană: 2021.  
 Domnul consilier Moldovan Vasile:  să-nțeleg că în decembrie 2021?  
 Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană: iulie 2021. 
 Domnul consilier Moldovan Vasile: mulțumesc! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: dacă mai 
sunt alte intervenții? Domnul Peteleu. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: eu aș mai avea o întrebare, și anume -
când a fost făcută licitația? De fapt – când s-au demarat procedurile de licitație 
pentru contractul de execuție? 
 Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană:  n-aș putea să vă spun, în 2019, 2018 – nu știu exact pe acest 
proiect. Mă interesez și vă comunic.  
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 Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, vă întrebam în contextul acestor 
diferențe care sunt destul de mari. Mă interesa dacă au fost procedurile de 
achiziție după apariția ordonanței sau înainte? Ordonanței 114. 
 Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană: da, vă repet, deja este aprobată această valoare, noi nu facem 
acum decât să actualizăm valorile proiectului. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   da, dar și acea valoare care este 
aprobată - s-a aprobat, din câte îmi amintesc eu, relativ recent această 
majorare pe neeligibil.  
 Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană: contractul este în implementare, licitația a fost efectuată în 
conmdițiile Legii 98, deci nu aveam cum să modificăm dacă nu îndeplineam 
acele cerințe.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   da, mulțumesc! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: vă rog, 
dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt. Vă mulțumesc! 
 Vă rog să trecem al vot. 

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 Abs 

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 Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abs 

Tabără Camelia Da 

 Cu 18 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă 
mulțumesc! 
 Înainte de închiderea acestei ședințe aș vrea să-l ascultăm pe domnul 
Cristian Niculae – Viceprimarul municipiului, vă rog, domnule viceprimar! 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistriţa: mulțumesc, domnule președinte! 
 Stimați colegi, am luat act de alegerea cetățenilor Bistriței. Pentru noi 
totul este clar - respectăm votul bistrițenilor și îi vom reprezenta în consiliul 
local ca partid de opoziție. Vă asigur că în consiliul local vom face opoziție 
constructivă și punem umărul la dezvoltarea acestui oraș frumos pe care îl 
iubim cu toții. Am avut onoarea să îi reprezint pe bistrițeni timp de patru ani în 
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calitate de viceprimar și să muncesc pentru ei. M-am străduit să fac lucruri 
bune pentru bistrițeni și i-am respectat. Vreau să le mulțumesc pentru această 
onoare și pentru creditul pe care mi l-au acordat până în acest moment. 
Echipa noastră rămâne alături de cetățenii orașului și singurul nostru obiectiv 
va fi promovarea intereselor cetățenilor municipiului Bistrița.  
 Vreau să urez succes și spor la muncă câștigătorilor acestor alegeri. 
Lăsăm un oraș în plină dezvoltare, cu proiecte în lucru și cu proiecte demarate 
pe fonduri europene nerambursabile și guvernamentale de peste 100 de 
milioane de euro. Au toate premisele și pârghiile să își respecte promisiunile 
electorale și să dezvolte acest oraș.  Mulțumesc colegilor din consiliul local 
pentru colaborarea din ultimii patru ani, îi asigur de respectul meu și le urez ca 
pe viitor să aibă mult succes și multă sănătate! Vă mulțumesc! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: mulțumim, 
domnule viceprimar! Domnul Peteleu! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   mulțumesc, domnule președinte! 
Credeam că suntem în ședință extraordinară și că această ședință a fost 
convocată pentru rezolvarea unor urgențe și nu pentru declarații politice, dar 
asta este.  
 Aș vrea să-i reamintesc, totuși, domnului viceprimar Niculae că dânsul a 
reprezentat cetățenii municipiului Bistrița în calitate de consilier și nu de 
viceprimar, pentru că viceprimarul se alege din rândul consilierilor de către 
consiliul local. Dar e bine să învețe și dânsul pentru că se pare că nu a știut în 
ce calitate a reprezentat cetățenii municipiului Bistrița timp de patru ani. 
Mulțumesc! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: da, vă 
mulțumesc! Dacă dorește cineva să mai intervină? Domnul Rus Constantin. 
 Domnul consilier Rus Constantin: mulțumesc, domnule președinte! Cred 
că este ultima ședință de consiliu local din acestă legislatură, de aceea o să vă 
rog să-mi permiteți să vă adresez câteva cuvinte pentru că eu mă voi retrage 
în marele concediu începând din această lună și am îndeplinit o perioadă 
destul de lungă funcții publice în municipiul Bistrița, iar în calitate de consilier 
am fost timp de patru mandate, adică 16 ani, sub cele două administrații ale 
primarului Vasile Moldovan și ale primarului Crețu.  
 Doresc, în primul rând, să îi felicit pe toți colegii consilieri pentru 
răbdarea pe care au avut-o în toate perioadele în care am fost împreună. Aș 
dori să îi felicit și eu pe învingătorii din această campanie electorală, onoare 
câștigătorilor, cinste învinșilor. Sper ca toate aceste competiții să ducă la o mai 
bună guvernare a Bistriței. Urez succes celor care au intrat în noul consiliu și 
nu în ultimul rând aș vrea să-mi îndrept privirea, în semn de mare respect, 
pentru toți cei din administrația Bistriței cu care am colaborat, în calitate de 
consilier, în calitate de director de colegiu, în calitate de președinte de ședință  
o perioadă destul de mare în care am încercat să fac în așa fel încât opiniile 
colegilor să fie exprimate și să fie puse în valoare așa cum trebuie. Le 
mulțumesc tuturor celor din Primăria Bistrița, de-a lungul celor 16 ani, cu care 
am colaborat. Sper ca ceea ce noi am construit în acești ani și la care am 
contribuit și eu atât cât mi-au permis puterile și capacitatea intelectuală să 
realizez acest lucru, să fie preluate și să fie duse mai departe.  
 Vă doresc multă sănătate, vă doresc să ne privim în ochi și să zâmbim 
ori de câte ori ne vom întâlni, chiar dacă uneori nu am fost de acord cu opiniile 
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care le-am exprimat. Este un semn de sănătate intelectuală, este un semn de 
respect pe care trebuie să-l manifestăm fiecare dintre noi.  
 Vă doresc succes celor care veți intra în noul consiliu, vă doresc succes 
celor care veți conduce Bistrița în anii următori, iar colegilor mei din partidul pe 
care l-am reprezentat, vă mulțumesc pentru colaborare și vă doresc sănătate 
și mult succes în continuare. Mulțumesc tuturor! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: da, vă 
mulțumesc! Dacă mai dorește cineva? Domnul Attila Antal! 
 Domnul consilier Antal Attila: da, mulțumesc! Vreau să mulțumesc și eu 
pentru cei opt ani, să mulțumesc colegilor consilieri, mai ales din ultimii patru 
ani - cu care am fost colegi, administrativului și, dacă mă credeți, a fost o 
experiență de viață. Și, în special, vreau să mulțumesc și domnului primar, am 
învățat foarte multe în cei opt ani cât am fost consilier local. 
 Vă doresc tuturor multă sănătate și succes în continuare! Mulțumesc! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: da, vă 
mulțumim! Mai dorește cineva?  
 Dacă nu, aș dori doar două cuvinte în încheiere să vă spun. Mai înainte 
de toate, vă mulțumesc pentru toate momentele, așa cum au fost ele petrecute 
împreună în cei patru ani de mandat. Mulțumesc colegilor din primărie pentru 
colaborarea pe care am avut-o, iar dumneavoastră tuturor, celor care sunteți 
prezenți astăzi, multe, multe bucurii și multă sănătate, și pentru cei care vă veți 
mai reîntâlni în acest consiliu local nou, mult succes și toate cele bune! Vă 
mulțumesc și cu asta închidem ședința de astăzi.... 
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: domnule președinte, dacă-mi dați 
voie și mie, vă rog! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: da, ați 
revenit în poziția normală, că vă vedeam răsturnat un pic, ca imagine, vroiam 
să vă spun. 
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan:  bine, ok! Bine. Vreau să felicit și 
eu învingătorii și, în primul rând, vreau să-i felicit pe bistrițeni că au ales 
schimbarea. Vă doresc, domnilor viitori consilieri, spor la treabă, că har 
Domnului, este mult de muncă la Bistrița. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe – Președintele de ședință: vă 
mulțumesc! 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, președintele de ședință, domnul  
consilier Sabău Gheorghe, declară închise lucrările ședinței extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Bistrița din data de 29.09.2020. 
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