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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE, 
CONTENCIOS 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi 30.04.2020 în şedinţa ordinară  
a Consiliului local al municipiului Bistriţa 

 
 Şedinţa ordinară se desfăşoară prin mijloace electronice, 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, 
doamna Gaftone Floare - Secretarul general al municipiului şi reprezentanţi ai 
executivului Primăriei municipiului Bistriţa. 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată 

prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.99/23.04.2020, care a fost 
publicată în presa locală şi pe pagina web a instituţiei,. 

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

consilieri locali în funcție. 
 
Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru, președintele de şedinţă, declară 

deschise lucrările şedinţei ordinare. 
Se intonează Imnul de stat al României. 

 
 Domnul președinte de şedinţă Bria Dumitru Alexandru prezintă ordinea de 
zi care cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind scutirea agenților economici din piețele 
municipiului Bistrița de la plata chiriilor pe perioada stării de urgență 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suspendării contractelor încheiate de 

către Municipiul Bistriţa cu persoane juridice, ca urmare a instituirii stării de 
urgență pe teritoriul României 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publică 

a Municipiului Bistriţa, aferent Complexului Sportiv Polivalent din localitatea 
componentă Unirea, str.Aerodromului și transmiterea în proprietatea 
publică a Județului Bistrița-Năsăud a suprafeței de 5.638 mp teren 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

nr.223/23.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport public local de 
persoane, efectuat prin curse regulate, în municipiul Bistriţa şi localităţile 
componente 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului 

instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local 
şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe anul 2019 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local 
şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim I 2020 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Bistriţa pe anul 2020 
- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren proprietate 
publică a Municipiului Bistriţa, situat în str.Zefirului, identificat în CF Bistrița 
nr.85751 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
9. Proiect de hotărâre privind definitivarea înscrierii în domeniul public al 

Municipiului Bistriţa a imobilului-teren situat în localitatea componentă 
Viișoara nr.1G, înscris în CF Bistriţa nr.78248 și stabilirea situației juridice 
a obiectivului de investiții „Capelă mortuară”, edificat pe acesta de către 
Municipiul Bistrița 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

concesiune încheiat între Municipiul Bistrița și Societatea TELEKOM 
ROMÂNIA COMMUNICATION S.A., pentru terenul proprietate privată a 
municipiului Bistrița, situat în Bistrița, str.Gării nr.2, având ca obiect 
extindere sediu 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și societatea RCS&RDS S.A. 
pentru amplasare echipamente pentru stații de comunicații mobile ușoare 
pe coșul de fum al fostei centrale termice din Bistrița, str.Zefirului nr.1 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind contractele de 

concesiune încheiate de către Municipiul Bistrița cu persoane fizice și 
juridice, pentru terenuri cu diferite destinații 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru 

Integrat de Servicii Publice Comunitare” în municipiul Bistriţa, 
str.Grănicerilor nr.30 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire ansamblu de locuinţe colective în regim de înălţime 
S+P+3E+ER cu accente de P+6E, cu spatii comerciale la parter”, în 
municipiului Bistriţa, str.Ion Căianu nr.2-4 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire spaţii comerciale, sistematizare pe verticală, amenajări 
exterioare, accese, parcaje, totem panouri publicitare”, în intravilanul 
municipiului Bistriţa, str.Andrei Mureşanu, nr.7-9 

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea în anul 2020 a unui sprijin financiar 

de la bugetul local al municipiului Bistriţa, pentru unităţile de cult care 
aparţin cultelor religioase recunoscute în România 
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- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa 
17. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului de „Cetățean de Onoare al 

municipiului Bistrița” domnului Mitrea Miron Tudor 
- iniţiator: Mârza Teodor Ioan – consilier local 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării la intrările/ieşirile din 
unitatea administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa de indicatoare cu 
denumirile istorice ale oraşului: NÖSA – indicator independent, alături de 
indicator trilingv: Bistriţa, Bistriz, Beszterce 

- iniţiator: Antal Attila – consilier local 
19. Diverse 

 
Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – propun suplimentarea ordinii de zi cu     

2 plângeri prealabile şi anume: 
1. Plângerea prealabilă nr.103/15.04.2020 a Asociației ”Fotbal Club 

Gloria Junior” Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 
nr.26569/21.04.2020 şi Raportul nr.27299/23.04.2020 al Comisiei de soluționare 
a contestațiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor care vor 
beneficia de finanțare de la bugetul local al municipiului Bistrița în 2020. 

2. Plângerea prealabilă nr.IID/7274/13.04.2020 a Instituţiei Prefectului 
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 
nr.26191/15.04.2020 cu privire la Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Bistriţa nr.44/27.03.2020 şi Informarea nr.26191/24.04.2020 a Direcţiei 
Patrimoniu şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic. 
şi retragerea de pe ordinea de zi a punctului 14 – Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective 
în regim de înălţime S+P+3E+ER cu accente de P+6E, cu spatii comerciale la 
parter”, în municipiului Bistriţa, str.Ion Căianu nr.2-4. 
 Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului primar de 
suplimentare a ordinii de zi cu cele 2 puncte enumerate mai sus şi de retragere a 
punctului 14 şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată şi se 
aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 
Interpelări 
Domnul consilier Antal Attila – conducerea Colegiului Naţional Andrei 

Mureşanu, şi eu bineînţeles, m-a rugat să pun accent pe întrebări în legătură cu 
şcoala care va începe doar în septembrie, dar probabil şi atunci o să avem 
nevoie de dezinfectant. Din câte ştiu eu în nici o şcoală din Bistriţa nu există apă 
caldă la toaleta elevilor, nici chiar a profesorilor pot să zic. Dacă s-ar putea 
procura boilere mai mici, din câte ştiu eu la 150 lei un boiler se poate procura. La 
fel şi aparate pentru dezinfectanţi în toaletele elevilor. Asta în legătură cu 
dezinfectanţii în luna septembrie, dacă o să înceapă şcoala. Pentru situaţia de 
acum cât trebuie să lucrăm toţi online, deocamdată doar acum se adună situaţia 
elevilor şi a profesorilor care nu au efectiv tablete, telefoane inteligente sau 
laptop-uri, dacă primăria poate ajuta într-un fel, pentru că la nivelul ministerului 
se propunea să cumpere şcolile. Şcolile efectiv nu au bani, doar dacă dă 
primăria. Deci dacă se poate cumva, sau dacă ne putem gândi la acest lucru. Tot 
la fel, deşi cred că aici o să vină ministerul probabil cu aparate dacă se poate, nu 
ştiu cum o să fie, am înţeles că o să trebuiască să instalăm şi termo-scanere la 
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intrări ca să vedem cine are sau nu temperatură. Nu ştiu cum o să fie, dar poate 
ne putem gândi şi la acest lucru.  

 
Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule preşedinte de şedinţă, în şedinţa 

consiliului local din luna martie au fost două puncte pe ordinea de zi, şi anume 
plângerea prealabilă a Sindicatului Salariaţilor şi Informarea Biroului Resurse 
Umane, Organizare, de fapt două documente pe care consiliul le-a avut de 
analizat. Am avut în acel moment câteva întrebări la care nu am primit răspuns, 
decât nişte ridicări de umeri, şi probabil de sprâncene. Dumneavoastră, domnule 
preşedinte de şedinţă mi-aţi indicat să fac în scris întrebările la problemele 
respective. Le-am făcut, am înregistrat un document pentru dumneavoastră şi 
spre ştiinţă domnului primar. Sper să primesc răspuns cu celeritate, pentru că 
domnule preşedinte de şedinţă, am mai făcut solicitări în scris către executiv, 
către domnul primar, la care încă nu am primit răspuns. Şi mă refer mai exact la 
o cerere privind prezentarea unor rapoarte privind activitatea executivului, o 
cerere depusă în 20.02.2020 la care nu am primit până la această dată nici un 
răspuns. Şi de asemenea, tot în scris am mai făcut o cerere în data de 
27.01.2020, practic este o revenire la o cerere depusă anul trecut tot în scris, în 
septembrie 2019, domnule preşedinte, la care am primit nişte informaţii 
trunchiate care nu ajută la absolut nimic, iar la această cerere din ianuarie în 
care sunt 2 puncte am primit un singur răspuns, şi acesta incomplet, de fapt sunt 
informaţii trunchiate la punctul 1, iar la punctul 2 nu am primit nimic, din 
27.01.2020 până la această dată. Deci este vorba de cererile cu 
nr.5400/27.01.2020 şi cererea cu nr.14/20.02.2020. Vis-a-vis de aceste solicitări, 
aş vrea să îl întreb pe domnul primar referitor la Planurile Urbanistice de Detaliu 
şi Planurile Urbanistice Zonale preluate în PUG 2013, dacă dânsul a verificat în 
vreun fel acest răspuns transmis la solicitarea cu numărul respectiv din luna 
februarie, pentru că dânsul l-a semnat, şi aşa cum am spus în cerere, există 19 
documentaţii de tip Plan Urbanistic Zonal şi 29 documentaţii de tip Plan 
Urbanistic de Detaliu preluate în PUG 2013. Raportul pe care mi l-aţi transmis, 
domnule primar, conţine 5 PUZ-uri şi 3 PUD-uri. La restul spuneţi că nu aveţi 
informaţiile cerute, pentru că unele dintre ele au fost elaborate înainte de 2008. 
Vă întreb, nu există arhivă a primăriei? Pentru că altfel acest răspuns este de 
nota 2. Adică nu puteţi să răspundeţi mai ales consilierilor locali într-un 
asemenea format. Asta mă duce cu gândul la faptul că ascundeţi informaţii.  

Şi pentru că tot suntem într-o şedinţă publică, v-aş ruga domnule primar, 
până o să îmi trimiteţi un răspuns complet, v-am mai rugat şi în luna februarie 
acelaşi lucru, aş vrea să vă întreb pentru PUZ Zăvoaie, dacă puteţi să îmi 
spuneţi elaboratorul, numărul şi data contractului, numărul hotărârii consiliului 
local prin care acel PUZ a fost aprobat, pentru că dumneavoastră l-aţi preluat în 
PUG. La restul aştept răspuns în scris.  

Tot la această sesiune de interpelări aş vrea să îl întreb pe domnul primar, 
ţinând cont că nu de foarte mult timp consiliul local a pierdut un proces cu 
cetăţeni ai municipiului Bistriţa vis-a-vis de o documentaţie de urbanism şi 
anume, PUZ Iloaie, aş vrea să întreb cine a reprezentat Consiliul local al 
municipiului Bistriţa în acel proces, pentru că nu-mi amintesc ca cineva să fi 
solicitat consiliului local aprobarea vis-a-vis de reprezentarea în acel proces. Aş 
vrea să ştiu cine reprezintă consiliul local în asemenea procese.  

Cu două luni de zile în urmă, sau chiar 3, nu-mi amintesc exact, am avut 
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pe ordinea de zi un proiect de hotărâre vis-a-vis de aprobarea Studiului de 
fezabilitate privind master planul apă-canal. Am făcut la acea dată o propunere, 
ca executivul să vină în maxim 30 de zile cu o listă de prioritizare a intervenţiilor 
pe aceste lucrări care se vor realiza pe master planul apă-canal. Este un articol 
chiar în hotărârea de consiliu aprobată la acea dată şi care observăm că nu se 
pune în aplicare aşa cum a fost aprobată. Aşteptăm în continuare acea listă de 
prioritizare a intervenţiilor. 

Domnule primar, cred că în situaţia în care ne aflăm şi aşa cum se mişcă 
lucrurile, este necesar ca dumneavoastră şi executivul să revizuiţi bugetul 
municipiului Bistriţa pe anul 2020, deci cu celeritate, asta însemnând cel târziu în 
luna următoare, să vedeţi ce şi cât se poate face din ce v-aţi propus în acest an, 
pentru că lumea se va schimba după această criză. Este clar nevoie de 
susţinerea elevilor în procesul de învăţământ care se va desfăşura prin alte 
metode, şi mă refer aici la online, de susţinere a elevilor cu echipamente 
necesare ca să poată să intre în sistemele online de predare. Şi aici mă refer la 
achiziţia de către Municipiul Bistriţa de tablete necesare procesului de instruire a 
elevilor. Domnul consilier Antal spunea că se face o inventariere, dar clar că este 
nevoie, pentru că nu toţi elevii au asemenea dispozitive. Foarte mulţi dintre ei nu 
au nici măcar telefoane care să permită accesul pe platformele de predare 
online, mai puţin tablete. Sunt echipamente la preţuri convenabile pe piaţă care 
se pot achiziţiona şi bineînţeles că trebuie puse la dispoziţia acelor elevi care în 
primul rând nu-şi permit să achiziţioneze un asemenea echipament. Acestea au 
fost problemele pentru executiv. 

Domnule preşedinte de şedinţă, aş vrea să vă spun încă o dată, că prin 
hotărârea consiliului local de acum o lună şi jumătate, vis-a-vis de procedura de 
şedinţe online, de desfăşurare a şedinţelor online, nu s-a creat acces pentru ca 
cetăţenii municipiului Bistriţa să poată interveni pe şedinţele consiliului local şi 
nici măcar presa. În dispoziţiile de convocare a consiliului local nu se face nici o 
referire la acest aspect. Cum pot să intervină cetăţenii în şedinţele consiliului 
local, cum poate avea acces presa la şedinţele consiliului local? Noi nu vorbim 
de înregistrări. De exemplu eu nu ştiu acuma unde să accesez această şedinţă 
în mediul online. Nu am primit nici un link, bănuiesc că link-ul acela nu este 
public. Cel puţin din documentele de consiliu nu reiese că acel link este public. 
Da, se înregistrează şi poate fi văzut peste o zi, peste o săptămână, peste o 
lună. Dar cetăţenii trebuie să poată avea acces la şedinţa consiliului local. 
Şedinţa ordinară este publică, ca urmare v-aş ruga să solicitaţi executivului să 
revizuiască acel proiect de hotărâre şi să includă în acel proiect de hotărâre 
propunerile care le-am transmis în scris, bineînţeles printr-un proiect de hotărâre 
care nu s-a dorit a fi prezentat consiliului local şi care bineînţeles prevedea şi 
modalităţi de acces a cetăţenilor şi a presei.  

Domnul preşedinte de şedinţă – domnule consilier, nu v-am cronometrat 
intervenţia, dar dacă o ţinem aşa, terminăm şedinţa poimâine. 

Domnul consilier Mârza Teodor – acelaşi lucru aş dori să propun şi eu ca şi 
colegii mei, adică ajutorul primăriei pentru achiziţionarea de tablete pentru elevii 
din şcolile din Bistriţa şi aş sugera şi o sursă de buget. Cornul şi laptele care nu 
s-a mai acordat în lunile acestea şi nu se va mai acorda până în luna iunie, poate 
de acolo se poate finanţa cumpărarea de tablete pentru toţi copiii, sau măcar 
pentru cei care nu au posbilităţi. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – cred că scopul şedinţelor consiliului local 
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sunt de a rezolva problemele oraşului şi ale cetăţenilor şi nu de a bifa o şedinţă 
în 5 sau 10 minute.  

Domnul preşedinte de şedinţă – dar şi ce spuneţi dumneavoastră poate fi 
spus mult mai repede, dacă tot vreţi să emitem păreri. Ce aţi spus 
dumneavoastră eu spuneam în jumătate timpul. Probabil aveţi dumneavoastră o 
problemă cu transmisia, dumneavoastră sunteţi informatician, poate puteţi să o 
grăbiţi. 

Domnul consilier Mârza Teodor – şedinţa se transmite live. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – nu mă refeream că şedinţa este sau nu 

live. Mă refeream la faptul că cetăţenii nu au acces la această şedinţă, deci nu se 
pot înscrie la cuvânt, de exemplu, nu pot interveni în cadrul acestei şedinţe, iar 
presa nu este informată cu privire la această înregistrare. Unde este link-ul, dacă 
a fost comunicat, cum a fost comunicat? Pentru că bineînţeles, în dispoziţia 
primarului de convocare nu apare nici o prevedere, nici o modalitate prin care să 
fie accesibil acest link. Bineînţeles că nici nu se poate tehnic, că link-ul se 
generează instant când se deschide şedinţa. Ca urmare, în acea procedură care 
a venit în timpul şedinţei, trebuie introduse modalităţi de înscriere, exact aşa cum 
am primit noi consilierii acele link-uri prin care ne-am înscris în platformă, aşa 
trebuie să aibă la dispoziţie şi cetăţenii posibilitatea de a se înscrie pe platformă.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – domnule preşedinte de şedinţă, 
permiteţi-mi să solicit Compartimentului Pregătire Documente, să-mi prezinte 
săptămâna viitoare extras din procesul-verbal referitoare la intervenţiile la acest 
punct.  

 
Preşedintele de şedinţă supune atenţiei şi votului procesul-verbal al 

şedinţei consiliului local care a avut loc în data de 27.03.2020 şi se aprobă cu 21 
voturi „pentru”. 

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

aprobarea suspendării unor contracte de închiriere, încheiate de către 
Direcţia de administrare a pieţelor din municipiul Bistriţa cu persoane 
juridice, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 4 articole şi se adoptă cu votul consilierilor 
în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este favorabil. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
20 voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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  
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Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da  

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 Da  

Tabără Camelia Da  

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

suspendării contractelor încheiate de către Municipiul Bistriţa cu persoane 
juridice, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 9 articole şi se adoptă cu votul consilierilor 
în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este favorabil. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
20 voturi „pentru”. 

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
  Se trece la punctul 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, aferent Complexului 
Sportiv Polivalent din localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului și 
transmiterea în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud a suprafeței 
de 5.638 mp teren. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 9 articole şi se adoptă cu votul a două treimi 
din numărul consilierilor în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este 
favorabil. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
19 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”. 

Rezultat Vot 

Da 19 
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Nu 1 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
  Se trece la punctul 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 
la Hotărârea nr.223/23.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport 
public local de persoane, efectuat prin curse regulate, în municipiul Bistriţa 
şi localităţile componente. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul a două treimi 
din numărul consilierilor în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este 
favorabil. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – vedeţi, este dovada modului de lucru a 
executivului primăriei. Acest proiect de hotărâre şi nu numai, multe altele, aşa se 
lucrează, pe repede înainte, şi de asemenea este şi o dovadă a unor propuneri 
care s-au făcut abrupt, fără să fie analizată consecinţa acelor propuneri. 
Bineînţeles, propunerile au fost făcute de domnul viceprimar Niculae. Ca urmare, 
domnilor din executiv, doamnelor din executiv, când veniţi cu asemenea proiecte 
de hotărâre, nu daţi voie oricui să facă orice fel de propuneri fără a analiza 
consecinţele. Altfel, modificăm proiecte doar de dragul de a modifica. Şi revenim, 
astăzi facem o modificare, mâine mai facem încă o modificare ş.a.m.d. Categoric 
că acel tarif se regăsea şi în abonamente, dar bineînţeles că propunerea a fost 
făcută doar ca să iasă unii sau alţii în faţă.  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – domnule consilier Peteleu, eu 
am făcut o propunere în calitate de consilier local, şi am dreptul să fac această 
propunere. Această propunere am făcut-o atunci în interesul cetăţenilor Bistriţei, 
practic ca toate tarifele de călătorie să rămână la 1,80 lei/persoană, atât în 
Bistriţa cât şi în localităţile componente. Acum, că nici dumneavoastră nu aţi 
sesizat atunci şi nici noi nu am sesizat că trebuie modificate tarifele 
abonamentelor, putem să corectăm lucrurile şi nu cred că este o problemă din 
acest punct de vedere.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule viceprimar, pe acel proiect de 
hotărâre şi eu am făcut propuneri şi chiar mai bune decât ale dumneavoastră. 
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Problema este că ale mele nu trec, doar ale dumneavoastră trec prin consiliu.  
Doamna secretar Gaftone Floare – fac precizarea că acest proiect de 

hotărâre are caracter normativ, a fost supus consultării publice conform Legii 
nr.52/2003, având la bază şi un studiu de impact întocmit de colegii noştri de la 
Direcţia de Servicii Publice şi Direcţia Economică. Însă ca urmare a unor 
amendamente abrupte pe plenul şedinţei consiliului local, nu s-a ţinut cont de 
studiul de impact. Precizez că nu am participat la şedinţa respectivă şi s-a ajuns 
la situaţia în care abonamentul era mai costisitor decât plata unui bilet. Aşa se 
explică că s-a corectat, tot cu respectarea procedurii prevăzute de Legea 52. 
Deci acest proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi a fost 
contrasemnat.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
17 voturi „pentru” şi 2 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 19 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da  

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 Da  

Tabără Camelia Nu a votat 

 
  Se trece la punctul 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului 
Bistriţa, pe anul 2019. 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este favorabil. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – avem în faţă dovada, la final de an de 
data aceasta, a modului în care administraţia bistriţeană condusă de domnul 
primar Ovidiu Creţu şi de domnul viceprimar Niculae şi-a făcut treaba în anul 
2019. Observăm cu foarte multă simplitate că avem cheltuieli de funcţionare de 
96,35% şi avem cheltuieli de dezvoltare de 34,60% într-un an de zile. Şi rămâne 
veşnica întrebare pe care am mai pus-o şi la alte execuţii bugetare care ne-au 
mai fost prezentate, ce face Primăria municipiului Bistriţa? Pentru ce primesc 
angajaţii bani, salariile? Pentru că uitaţi, este o dovadă clară a faptului că nu se 



10 

lucrează, nu se produce. Nu poţi să ai cheltuieli de funcţionare de 96% sau de 
98%, şi să ai cheltuieli de dezvoltare, adică banii care au fost puşi la dispoziţie ca 
să dezvolţi oraşul, să nu fie în stare să-i cheltuie. Deci acesta este un mers în gol 
al acestei administraţii. Bine, acuma noi care facem politică de atâţia ani, 
cunoaştem metodele acestea, de ce nu se cheltuie banii într-un fel sau altul, de 
ce sunt făcute „economii”, aşa cum le spune domnul primar? Eu spun că sunt în 
ghilimele acele economii, pentru că de fapt nu sunt economii. Nu se cheltuie 
banii într-un an sau altul şi avem buget pe 2020 şi un buget extraordinar, practic 
este un buget umflat, nu altfel, pentru că 2020 este un an electoral, în care 
cetăţenii, poporul, trebuie să vadă că se face, şi se face, şi iar se face. Dar de 
fapt, din anii anteriori am avut execuţii bugetare de 20 şi ceva la sută, treizeci şi 
la sută, 50%. Deci practic, această administraţie nu face altceva decât să mintă 
cetăţenii pe faţă.  

Domnul preşedinte de şedinţă – domnule consilier, ce face administraţia se 
vede în oraş, nu se vede în cifre. Cetăţenii într-o mai mică măsură pot să 
urmărească discuţia dumneavoastră. Ceea ce se face se vede în oraş şi se vede 
la vot. De 3 ori la rând.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – categoric domnule preşedinte, se vede în 
oraş. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – domnule preşedinte de şedinţă, 
poate să vorbească şi altcineva în afară de domnul consilier Peteleu?  

Domnul consilier Peteleu Ioan – se vede în oraş ce se face, nu contest. 
Domnul preşedinte de şedinţă – domnule consilier Peteleu, nu am 

terminat, aş vrea să-mi daţi voie să spun, dacă vreţi, dacă nu, facem un alt lik 
unde să vorbiţi numai dumneavoastră. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – practicaţi aceeaşi metodă ca şi în plenul 
şedinţelor. Măcar pe online lăsaţi-ne să ne desfăşurăm şi noi.  

Domnul preşedinte de şedinţă – daţi-mi voia să vă spun că ceea ce face 
administraţia în oraş, se reflectă în rezultate concrete, adică în ceea ce se vede 
făcut efectiv. Şi politic se reflectă în voturi şi s-a reflectat de 3 ori la rând. Sigur, 
este în regulă ce spuneţi dumneavoastră, aşa este politica, datoria 
dumneavoastră este să criticaţi. Dar trebuie totuşi să rămânem într-o limită şi o 
zonă de decenţă şi de ancorare în realitate. A veni şi a spune că minţim 
populaţia, este foarte departe de ceea ce ne preocupă pe noi, cel puţin pe mine, 
că eu am şi alte lucruri de făcut decât să vin să mint populaţia. Nu sunt de 
profesie mincinos. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – sigur că legea bugetului ne obligă să 
prindem în buget toate sumele care contractate sau care sunt deja destinate 
pentru a fi utilizate. Din nefericire, începând de anul trecut, când a venit la 
guvernare acest penibil guvern, care schimbă regulile în timpul jocului, a trebuit 
să refacem o mulţime de documentaţii şi nu am putut şi nu putem să intrăm în 
licitaţii ca să atribuim lucrările constructorilor, pentru că trebuie să ne pliem pe „n” 
modificări pe care acest penibil guvern le face. Sigur că eu ca şi primar am tot 
interesul să „nu înceapă” lucrările la Linia Verde, cu finanţare asigurată, să „nu 
înceapă” lucrările la Centrul Intermodal, să „nu înceapă” lucrările la pista de 
biciclete ş.a.m.d. Acesta este interesul meu ca primar şi al PSD-ului, să nu 
înceapă lucrările. Sigur că e uşor de la microfon să vi să spui că nu s-a făcut, dar 
nu te uiţi în spate cine sunt vinovaţii. Eu am criticat şi guvernul PSD atunci când 
a făcut bâlbe şi nu a făcut lucrurile cum trebuie, şi mi-a încurcat socotelile făcute 
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înainte de a demara ghidul solicitantului. Vreau să vă spun că suntem într-o 
poziţie foarte bună, este normal să cheltuim pentru funcţionare. Funcţionarea nu 
înseamnă numai salariul primarului, funcţionarea înseamnă reparaţii de drumuri, 
funcţionarea înseamnă administrarea şcolilor cu încălzire, cu tot ceea ce trebuie, 
funcţionarea înseamnă trotuare, înseamnă iluminat public, înseamnă salubritate 
şi celelalte. Şi e firesc să le facem, pentru că acelea ne sunt la îndemână. Iar 
celelalte, dezvoltarea, bineînţeles că eu sunt fericit că nu s-a făcut proiectele 
până acuma, şi de aceea sunt bucuros că le va face următorul. Deocamdată să 
ştiţi că administraţia o conduce Creţu Ovidiu, nu Cristian Niculae, dar eu 
bănuiesc că începând de la anul, sau când vor fi alegerile, sper poate mai 
repede anul acesta, să o conducă Cristian Niculae, pentru că a învăţat deja să o 
conducă.  

Domnul consilier Hangan Sorin – domnule preşedinte, eu chiar nu aş fi 
intervenit, ca şi dumneavoastră am şi alte treburi, şi nu vreau să stau aici două 
zile, dar sigur că nu pot să afirm că mă simt confortabil domnule primar, din 
postura pe care o aveţi dumneavoastră, nu e în regulă să vă pronunţaţi cu astfel 
de adjective de „penibil guvern”, şi lăsând la o parte că opoziţia trebuie să critice, 
povestea asta o avem de 8 ani de zile de când sunt eu consilier. În fiecare an ne 
spuneţi aceeaşi placă. Ba guvernul este de vină, ba am aprobat târziu bugetul, 
ba nu ştiu ce licitaţii, ba nu ştiu cine a cotestat. Trebuie să recunoaşteţi, domnule 
primar, mai ales că sunteţi la final de mandat, că într-adevăr a fost o mică 
problemă vis-a-vis de ceea ce înseamnă eficienţa administraţiei pe care aţi 
condus-o, şi acuma să veniţi şi să spuneţi că din cauza acestui penibil guvern 
care e de vreo 4 luni la guvernare, şi mă rog, şi cu 2-3 săptămâni de pauză, când 
dumneavoastră aţi câştigat în 2016, că vă apucaţi din vara lui 2016 de Linia 
Verde, de Centrul Intermodal, aceleaşi poveşti şi aceleaşi proiecte, de Liviu 
Rebreanu. Păi nu v-aţi apucat de nici unul şi suntem în 2020, domnule primar. 
Vreţi să-mi spuneţi că din 2016 nu aţi început Linia Verde şi Centrul Intermodal, 
că acest penibil guvern? Am înţeles că unii dintre colegii mei, poate că unii mai 
exagerează, dumneavoastră sunteţi chiar...să nu folosesc termenii pe care îi 
folosiţi dumneavoastră. Dar chiar de proşti ne luaţi? În 2016 aţi cîştigat cu aceste 
proiecte, şi staţi liniştit că am pliantul cu PSD-ul: 10 oameni, 10 proiecte, aceleaşi 
pe care ni le spuneţi. Şi acum spuneţi că din cauza lui Orban care e din 
noiembrie la guvernare, nu aţi făcut Centrul Intermodal şi Linia Verde? Haideţi, 
serios, chiar suntem penibili. Chiar suntem oameni serioşi aici, care ne câştigăm 
pâinea cu multă muncă. Nu puteţi să ne luaţi de idioţi să ne jigniţi în halul ăsta.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – puteţi să şi ascultaţi, domnule 
consilier Hangan? Eu am criticat Guvernul PSD că a făcut modificarea ghidului 
solicitantului, şi în loc să deschidă axele de finanţare în 2016, le-a deschis la 
sfârşitului lui 2018. Am spus chestia asta. Nu ştiu dacă dumneavoastră aveţi 
curajul să spuneţi despre partidul dumneavoastră ceea ce face prost.  

Domnul consilier Hangan Sorin – întotdeauna spun. 
Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – spuneţi acum, ca să vă auzim, sau 

ei au făcut toate cele bune, pas cu pas spre pandemie. Nu domnule consilier, am 
criticat şi PSD-ul pentru că nu a dat ghidurile la timp, pentru că nu a deschis 
axele la timp, dar ceea ce a făcut guvernul Orban a fost şi mai rău, şi ne-a 
încurcat şi mai mult.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – eu aş vrea să îi solicit public domnului 
primar, să ne indice acum, în acest moment, text de lege, cu număr, articol, 
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aliniat, adoptat de guvernul PNL, din 2019, bineînţeles, de când este la 
guvernare, care blochează şi a blocat, aşa cum spune domnul primar, iniţiativele 
dânsului, sau realizarea lor. Cu text de lege. Cu art.”x” s-a modificat şi nu am mai 
putut să facem x, y, z. Ar fi de bun simţ, pentru că ar fi o afirmaţie foarte gravă şi 
jignitoare. Am mai auzit una ieri de la domnul viceprimar Niculae, că acest 
guvern este „guvernul recomandare”, foarte jignitoare acea afirmaţie. Uitaţi-vă 
stimabililor domni din Partidul Social Democrat, uitaţi-vă la cifre înainte să jigniţi, 
uitaţi-vă cum gestionează acest guvern o criză comparativ cu celelalte ţări. 

Domnul consilier Kozuk Andrei – domnule preşedinte de şedinţă, cred că 
deviem de la şedinţă.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – bineînţeles că deviem, domnule consilier, 
că aşa este natura. 

Domnul consilier Kozuk Andrei – s-o facă domnul consilier Peteleu pe 
pagina dânsului de Facebook, să ne trimită recomandări, pentru care va şi 
răspunde. Iar pliantele sunt probabil de la USL, când mergeam împreună în 
campanie cu proiectele. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – domnul primar Creţu a jignit public. Din 
care campanie USL, din 2012?  

Domnul consilier Kozuk Andrei – da, inclusiv. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – păi şi atunci aţi minţit, asta aţi făcut, din 

2008 tot minţiţi. Şi cu apa la Slătiniţa aţi făcut eexct la fel. 
Domnul consilier Kozuk Andrei – domnule preşedinte de şedinţă, domnul 

Peteleu, duce din nou şedinţa în derizoriu.  
Domnul preşedinte de şedinţă – domnilor consilieri, vreau şi eu să merg 

înainte cu şedinţa, pentru că sincer, se uită lumea la noi şi nu ştiu ce înţeleg 
oamenii de la noi. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – domnule preşedinte de şedinţă, 
referitor la ce mi-a cerut domnul Peteleu, vreau doar să îl întreb dacă trebuie 
doar să i le recit, sau să i le fluier?  

Domnul consilier Peteleu Ioan – în acelaşi stil, domnule primar, de cinic, nu 
are rost să vă caracterizez. Exact acelaşi stil l-aţi practicat, hai să nu zic din 
2008, că până v-aţi obişnuit v-a trebuit un pic, aşa vreo 2-3 ani, până v-a 
metabolizat sistemul. Dar de atunci exact acelaşi stil golănesc îl practicaţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă – domnul Pteleu, lăsaţi, că nu sunteţi 
dumneavoastră în măsură să apreciaţi cu golănelile şi cu alea. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – la adresa domnului primar pot să fac 
aprecieri. 

Domnul preşedinte de şedinţă – fiecare avem un parcurs în viaţă, să nu ne 
apucăm să ne uităm în urmă, că apoi vedem cine-s golanii. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – categoric. Dar într-o şedinţă publică să 
întrebi dacă să fluieri sau să reciţi, este mai mult decât penibil. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – dar să memorez şi acte şi articole 
din lege, asta este normal, nu domnule Peteleu?  

Domnul consilier Peteleu Ioan – păi nu aveţi ce memora pentru că nu 
există.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – dumneavoastră le-aţi memorat, nu?  
Domnul consilier Peteleu Ioan – nu le-am memorat pentru că nu există. 

Deci nu aveţi ce memora, pentru că nu există, şi să vreţi să memoraţi nu aveţi 
ce. 
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Domnul preşedinte de şedinţă – domnule primar, domnule consilier, cu 
siguranţă şi acest gen de discuţii fac parte din politică, dar cred că putem să ne 
limităm şi să votăm proiectul. E în regulă, s-a spus ce trebuia să spună fiecare. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – stau de o jumătate şi ascult 
ce spune domnul Peteleu, şi da, susţin în continuare că acest guvern este 
„guvernul recomandare”, pentru că, l-aş ruga pe domnul Peteleu să ne explice 
următoarea situaţie: cum într-o ordonanţă militar vi şi obligi toate UAT-urile din 
România să cumpere dozatoare pentru dezinfectant pentru scările de blocuri, şi 
peste o săptămână vi şi spui că de fapt este o recomandare? Cum se explică 
situaţia după ce timp de 3 sau 4 săptămâni, aproape în toate oraşele mari din 
ţară s-au spălat străzile cu soluţie de cloramină, vine guvernul, sau respectiv 
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi spune „nu avem nici o dovadă că 
spălarea cu clor ar ajuta sau nu ar ajuta la combaterea cu Covid 19”? Păi ce fel 
de guvern este acesta, domnule Peteleu? Cum poţi într-o criză de nivel mondial 
să spui că recomanzi doar închiderea creşelor sau a şcolilor ş.a.m.d. şi atâtea şi 
atâtea recomandări? Eu cred că un guvern responsabil şi un Comitet Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă în aceste situaţii de criză. Trebuie să vină cu măsuri 
concrete, nu cu recomandări. Acesta este motivul pentru care am spus şi spun în 
continuare cu este „guvernul recomandare”. 

Domnul consilier Hangan Sorin – deci domnule preşedinte, intervenţia nu a 
avut nici o treabă cu proiectul, nu ştiu de ce ne daţi peste nas doar nouă. Deci 
domnul viceprimar a fost total pe dinafară şi faptul că s-au cumpărat acele 
dozatoare pentru scările de bloc, este un lucru foarte bun, indiferent că a fost o 
decizie sau o recomandare, singura problema era că trebuia să luăm unele poate 
mai de calitate. În rest, foarte bine că s-au pus dozatoare, domnule viceprimar. 
Vă rog să interveniţi şi dumneavoastră la proiecte de hotărâre, că altfel nu e în 
regulă să îi acuzaţi numai pe unii, că fac aici politică şi deranjează şedinţa, când 
la dumneavoastră toate intervenţiile sunt identice şi la fel, în afară să jigniţi. 
Pentru asta sunt recomandări, că vedeţi specialiştii, unii spun că este de la liliac, 
alţii că dintr-un laborator, alţii spun că clorul este bun, alţii spun că spirtul sanitar 
nu e bun. Aceiaşi specialişti cu care aţi lucrat şi dumneavoastră. Şi ca să nu mai 
vorbim că aceiaşi specialişti de nivel mondial încă nu sunt foarte siguri cu ce ne 
confruntăm. De aceea uneori mai oscilez, domnule viceprimar, cum oscilaţi şi 
dumneavoastră cu multe. Staţi liniştit, că încă mai aveţi de învăţat ce înseamnă 
administraţie. Nu vă daţi chiar aşa de priceput că încă nu e cazul şi nu daţi lecţii 
altora. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – domnule Hangan, intervenţia 
mea era în urma intervenţiei dumneavoastră şi a domnului Peteleu, mai ales a 
domnului Peteleu. Despre asta e vorba. Şi dumneavoastră aţi avut o intervenţie 
politică referitor la guvernul actual. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule preşedinte, trebuie să-mi 
permiteţi să-i răspund domnului viceprimar, pentru că a pus nişte întrebări. 
Domnule viceprimar Niculae, în şedinţa consiliului local din 13.03.2020 v-am 
întrebat ce faceţi cu acei 500.000 lei pe care îi luaţi din fondul de rezervă şi îi 
puneţi la dispoziţia SVSU? Nu aţi ştiut să răspundeţi şi atunci v-am recomandat: 
cumpăraţi dezinfectanţi, daţi asociaţiilor de locatari să dezinfecteze mânerele 
uşilor de la intrare, spaţiile comune ş.a.m.d. Care este problema că, Guvernul 
României, bineînţeles în spate având Institutul Naţional de Sănătate Publică, 
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, a venit şi a luat această decizie ca UAT-urile 
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să achiziţioneze dozatoare şi dezinctanţi şi să le pună la dispoziţia cetăţenilor. 
Dumneavoastră aţi făcut ce v-am recomandat eu în urmă cu o lună şi jumătate, 
aţi făcut acum, abia acum, când era o măsură foarte simplă de igienă, sanitară, 
publică, de sănătate publică. Nu trebuia să vă spună guvernul ce să faceţi, 
trebuia să faceţi dumneavoastră, aşa cum v-am propus eu atunci. Nu aţi făcut 
nimic. Şi aşa cum spunea colegul meu Hangan Sorin, în spatele deciziilor 
guvernului, în spatele acestor ordonanţe militare se află echipe de specialişti. Nu 
credeţi că prim-ministru al României poate să dea o decizie care să fie 
nefundamentată, aşa cum veniţi dumneavoastră în consiliul local cu proiecte de 
hotărâre complet nefundamentate. Deci sunteţi într-o gravă eroare. 

Domnul consilier Rus Constantin – domnule preşedinte de şedinţă, vă rog 
să-mi permiteţi să intervin pe procedură. Este rolul dumneavoastră de a aplica 
regulamentul. Să ne referim la proiectele de hotărâri care sunt puse în dezbatere 
şi să lăsăm tot felul de apendice politic inutil şi care cu siguranţă că cei care ne 
privesc din exterior, nici nu le bagă în seamă. 

Domnul preşedinte de şedinţă – eu vă mulţumesc pentru intervenţie, 
domnule consilier, din păcate am rolul, nu şi pârghiile în momentul de faţă.  

Domnul consilier Rus Constantin – aveţi şi pârghii domnule preşedinte, în 
calitatea pe care o aveţi şi cu regulamentul care există pentru desfăşurarea 
lucrărilor consiliului local. 

Domnul preşedinte de şedinţă – acesta este şi motivul pentru care, la 
modul serios apelez la înţelegerea dumneavoastră, tocmai pentru că repet, în 
afară de a solicita excluderea din şedinţă a cuiva, nu am altă posibilitate. 

Domnul consilier Hangan Sorin – propun să supuneţi la vot proiectul de 
hotărâre de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – cu tot respectul pentru domnul consilier 
Rus Constantin, Consiliul local al municipiului Bistriţa, conform spuselor domnului 
primar, nu mai are regulament, deci nu mai funcţionează în baza unui 
regulament.  

Domnul consilier Hangan Sorin – propun să supuneţi la vot, domnule Bria. 
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – cum îi permiteţi la Peteleu să 

intervină la fiecare proiect şi de 3 sau de 4 ori... 
Domnul consilier Peteleu Ioan – la domnul Peteleu, pardon, la domnul 

Peteleu. Dacă nici atâta nu aţi învăţat, domnule Niculae... 
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – domnule Peteleu, exact ce 

faceţi dumneavoastră, fac şi eu, aţi sesizat că, cum vă exprimaţi dumneavoastră 
nu este în regulă. Şi ştiţi că în urmă cu două şedinţe v-am atras atenţia, la modul 
în care vă exprimaţi. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – deci eu nu v-am spus niciodată Niculae. 
Dar aşa aţi fost învăţat, nu aveţi cum să spuneţi mai mult. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – nu pot să stau pasiv şi să 
ascult minciunile debitate de consilierul local Peteleu. Minte şi spune că noi nu 
am făcut nimic. Primăria Bistriţa a făcut tot ceea ce a trebuit să facă pentru a 
limita răspândirea coronavirusului. Şi ştiţi foarte bine că am făcut publice 
măsurile pe care le luăm de o lună şi jumătate încoace. De asemenea, nu ştiu de 
unde spuneţi dumneavoastră că ... 

Domnul consilier Hangan Sorin – bravo! Acesta este şi rolul. Haideţi să 
votăm proiectul de hotărâre. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – vă rog să nu vorbiţi peste 
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mine, domnule Hangan, că eu nu am vorbit peste dumneavoastră, daţi dovadă 
de civilizaţie aşa cum vă ştiu eu atunci când nu sunteţi nervos, şi aşteptaţi să-mi 
termin eu ce am de spus. De asemenea, eu am ştiu tot timpul, şi atunci când am 
alocat cei 500.000 lei din buget pentru situaţii de urgenţă, am ştiut destinaţia 
banilor, am spus, pentru a gestiona această situaţie de criză, pentru a cumpăra 
măşti, costume, dezinfectanţi, tot ceea ce trebuie şi toate măsurile pe care 
trebuie să le luăm într-o perioadă următoare pentru a gestiona această criză. A 
veni acum cu tot felul de minciuni şi cu tot felul de acuzaţii cu privire la ceea ce a 
făcut sau nu a făcut primăria, mi se pare un lucru exagerat, dar aşa cum sunteţi 
dumneavoastră învăţat tot timpul, suntem obişnuiţi cu stilul dumneavoastră şi 
cred că şi cei care ne privesc sunt obşnuiţi şi nu vă mai ascultă. 

Domnul consilier Hangan Sorin – felicitări pentru ce aţi făcut, domnul 
Niculae, că de asta luaţi salariu, foarte bine aţi făcut ce aţi făcut. Eu vă felicit şi 
sper că vă consultaţi şi cu specialişti, nu faceţi numai de capul dumneavoastră. 

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – cele 1.500 dozatoare le-am 
cumpărat, le-am distribuit asociaţiilor de locatari şi noi am făcut aşa cum ne-a 
obligat guvernul. După o săptămână, guvernul a spus că nu mai este obligatoriu, 
că este o recomandare. Noi respectăm ce spune guvernul şi comitetul naţional. 
Din păcate Comitetul naţional este cel care vine cu recomandări şi se 
răzgândeşte.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule viceprimar Niculae, spuneţi ce 
am minţit eu? Că aţi făcut o afirmaţie foarte gravă. Ce am minţit eu? Iar eu o să 
vă dovedesc dumneavoastră cu documente pe care vi le-am solicitat deja, că în 
şedinţa precedentă a consiliului local când am făcut alocarea de 200.000 de lei 
pentru Spitalul Judeţean, ne-aţi minţit pe faţă.  

Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – eu nu am minţit pe nimeni. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – ne-aţi minţit, dumneavoastră ne-aţi minţit 

atunci pe faţă vis-a-vis de câţi bani s-au cheltuit din bugetul SVSU.  
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – astfel de discuţii chiar nu-şi 

mai au rostul.  
Domnul consilier Peteleu Ioan – păi bineînţeles, când e vorba de 

dumneavoastră, nu-şi au rostul. 
Domnul viceprimar Niculae Cristian Marius – îmi dau seama că nu am cu 

cine să vorbesc când mă adresez dumneavoastră.  
Domnul consilier Peteleu Ioan – eu v-am întrebat foarte clar, spuneţi ce am 

minţit. Spuneţi de la acel microfon, că îl aveţi în faţă. eu am încheiat. 
Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – vreau să îl întreb pe domnul consilier 

Peteleu, referitor la acel consiliu care stă în spatele primului-ministru, atunci când 
a dat Ordonanţa militară nr.5 în care ne obliga să cumpărăm dozatoarele şi 
Ordonanţa nr.6 în care ne recomanda, când era respectivul consiliu în spatele 
ministrului şi când nu era? 

Domnul consilier Mârza Teodor Leontin – domnule viceprimar Niculae, eu 
vă reamintesc că dumneavoastră aţi promis într-una din şedinţele trecute că veţi 
veni cu un raport de cheltuieli pentru banii pe care primăria i-a transmis către 
spital şi către SVSU.  

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – domnule consilier, respectivul raport 
o să fie prezentat, el este făcut parţial. Pot să vă spun de pe acum, Curtea de 
Conturi se pregăteşte să intre la finalizarea stării de urgenţă. Deci să nu vă 
închipuiţi că vreun leu se poate cheltui în această perioadă pe problemele de 
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pandemie, fără să fie verificat ulterior.  
Domnul consilier Mârza Teodor Leontin – eu nu îmi închipuiesc, doar că 

trebuie să fie transparent, să vadă toată lumea ce se întâmplă cu banii. 
Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – dar vă închipuiţi cumva că se 

cheltuieşte un leu fără să fie transparent? Eu vă spun că nu. 
Doamna secretar Gaftone Floare – precizez faptul că aveţi în analiză 

execuţia bugetară pentru anul 2019 şi nu pentru anul 2020, an în care nu am 
discutat despre situaţie de criză. 

Domnul preşedinte de şedinţă – mulţumim doamna secretar, că ne-aţi 
adus cu picioarele pe pământ. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 
cu 14 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 3 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 1 

Abţinere 3 

Au votat 18 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ.  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abţ. 

Marza Teodor Ioan Da  

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da  

Moldovan Victoria Valeria Da  

Moldovan Vasile Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Nu  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Da  

 
Se trece la punctul 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului 
Bistriţa pe trimestrul I anul 2020.  

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 
consilierilor în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este favorabil. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se 
adoptă cu 15 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 3 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 15 

Nu 1 

Abţinere 3 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi 0 

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 Abţ.  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu  

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abţ. 

Tabără Camelia Nu a votat 

 
Se trece la punctul 7 – Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2020. 
Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul majorităţii 

consilierilor în funcţie. Avizul comisiilor reunite de specialitate este favorabil. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule preşedinte, suntem într-o situaţie 

similară cu acea şedinţă din luna martie, în care tot la fel s-au luat bani din 
bugetul Centrului Cultural Municipal George Coşbuc pentru SVSU. Din acest 
proiect de hotărâre nu reiese ce activităţi ale Centrului Cultural Municipal George 
Coşbuc nu se vor mai desfăşura în urma acestei rectificări, nu există nici un 
proces-verbal al Consiliului de administraţie al Centrului Cultural Municipal 
George Coşbuc vis-a-vis de renunţarea la anumite activităţi din programul 
cultural 2020. Ca urmare, acest proiect de hotărâre nu întruneşte toate condiţiile 
pentru a fi supus votului consiliului local. Şi data trecută, s-a întrunit, în ghilimele, 
pentru că nu am văzut nici un document, Consiliul de administraţie al Centrului 
Cultural Municipal şi a revizuit acea listă de activităţi, s-au luat bani de pe undele 
şi hai să zicem că am putut trece cu vederea. Dar banii se iau tot de acolo şi în 
cazul de faţă nu există nici un document care să ne spună la ce activităţi se va 
renunţa. Ca urmare, acest proiect de hotărâre nu este legal din punctul meu de 
vedere. 

Domnul preşedinte de şedinţă – să înţeleg că dacă cei de la Centrul 
Cultural Municipal nu renunţă la nici o activitate, nu putem lua banii? 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – cam aşa s-ar înţelege. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule preşedinte, vedeţi, nu putem 

trata cu dublă măsură o speţă similară. Dumneavoastră sunteţi jurist, ştiţi lucrul 
acesta foarte bine. 

Domnul preşedinte de şedinţă – de acord. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – data trecută chiar dumneavoastră aţi 

suspendat şedinţa, a avut loc o şedinţă a Consiliul de administraţie al Centrului 
Cultural Municipal, au venit cu acea listă de activităţi, cu planul de activităţi care 
este votat de către consiliul local. Acel plan de activităţi a fost prezentat de către 
managerul Centrului Cultural Municipal şi votat de către consiliul local. Ca 
urmare, nu poate consiliul local arbitrar să modifice acel plan fără acordul 
Consiliului de administraţie al acestei instituţii. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – eu cred că atunci când consiliul local 
dă bani unei instituţii, trebuie să-i ceară să prezinte instituţia respectivă 
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programele. Dar atunci când vrea să ia banii care au fost alocaţi, mai ales într-o 
situaţie de pandemie aşa cum suntem acuma, în care prin lege sunt anulate o 
mulţime de activităţi, nu cred că, un consiliul local trebuie să-şi ceară voie de la 
Consiliul de administraţie, care trebuie să-i dea nu ştiu ce program, ca să poată 
să-i ia banii. Nu în felul acesta se desfăşoară administraţia. Adică noi ştim că 
acolo sunt alocaţi bani pentru activităţi care nu se pot face datorită situaţiei în 
care suntem şi datorită actelor normative care au apărut, în momentul în care se 
vor finaliza aceste situaţii de pandemie, de interziceri de restricţii şi Consiliul de 
administraţiede la Centrul Cultural Municipal poate să-şi facă un program pentru 
activităţile viitoare, poate vom analiza şi vom prezenta consiliului situaţia şi de 
asemenea, vom propune să mai dăm sau să mai luăm bani acolo. Până una alta, 
noi avem nevoie ca banii să fie la îndemână, asta înseamnă să fie la dispoziţia 
celor care decid pentru măsurile în pandemie, iar în momentul în care se va 
desfăşura această stare de urgenţă şi Curtea de Conturi va veni, bineînţeles că 
vom prezenta argumentele cheltuirii lor. Vreau să vă spun chiar în această 
situaţie de pandemie, derulăm achiziţiile tot prin Serviciul de achiziţii, având 
Legea achiziţiilor în faţă, pentru că nimeni nu a venit să ne spună că putem să 
ieşim din zona respectivă. Şi ştim ce înseamnă p verificare a Curţii de Conturi. 
Deci revenind la problema ridicată, acest proiect de hotărâre este unul legal, 
consiliul local poate lua banii care au fost alocaţi, iar acel Consiliu de 
administraţie va trebui să-şi facă ulterior când are baze pe care poate să 
hotărască, să-şi facă programul adaptat la banii care i se alocă sau care i-au mai 
rămas. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule preşedinte de şedinţă, 
intervenţia domnului primar nu a fost la subiect. Eu nu am acuzat că se fac 
achiziţii ilegale, eu am spus că acest proiect de hotărâre nu este suficient de 
fundamentat şi dumneavoastră în şedinţa de data trecută mi-aţi dat dreptate. Ca 
urmare, acea instituţie are şi venituri proprii, nu sunt numai venituri din bugetul 
local. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – de veniturile proprii nu ne atingem. 
Domnul consilier Peteleu Ioan – domnule primar, din total cât sunt din 

veniturile proprii şi cât sunt din veniturile bugetului local? Care sunt activităţile? 
Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – în perioada de pandemie vă 

interesează ce venituri proprii au, când nu pot să facă nimic, sau vă interesează 
veniturile proprii de la toamnă?  

Domnul consilier Peteleu Ioan – acelaşi discurs populist. 
Doamna secretar Gaftone Floare – în conformitate cu Ordonanţa 189, 

consiliul local are calitatea de autoritate tutelară în relaţia cu acest aşezământ de 
cultură. Consiliul local este cel care aprobă bugetul instituţiei, însă 
fundamentarea trebuie să o facă această instituţie. Dacă dumneavoastră aţi 
analizat şi aprobat un buget în urmă cu 2 luni, eu am solicitat ca raportul să fie 
completat în sensul în care dumneavoastră trebuie să ştiţi, pentru cei 500.000 de 
lei pe care acum îi retrageţi din bugetul instituţiei de cultură, trebuie să ştiţi dacă 
au fost retrase toate activităţile culturale până la o anumită dată din an, sau au 
fost revizuite toate programele culturale până în 31 decembrie? Cu toate că am 
solicitat aceste precizări, în conţinutul raportului nu s-a venit cu această 
precizare. Am mai solicitat în aceeaşi zi precizări cu privire la modul de cheltuire 
a sumelor pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă, cum au fost 
cheltuite sumele, precum şi în mare, propuneri pentru bugetul de cheltuieli pentru 
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cele 280.000 lei pe care dumneavoastră astăzi îi alocaţi pentru SVSU. Deci 
corect era ca dumneavoastră să ştiţi în ce constă şi care sunt activităţile care se 
diminuează de la Centrul Cultural. 

Domnul primar Creţu Ovidiu Teodor – aş vrea să precizez că Ordonanţa 
189 la care face referire doamna secretar, este din 2008, iar în anul 2013 a 
apărut Ordonanţa de urgenţă nr.68 care modifică acea ordonanţă, făcând 
managementul mai uşor la aceste instituţii care sunt în subordinea consiliului 
local şi care le transferă unele dintre ele în subordinea primarului.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se 
adoptă cu 13 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 4 abţineri. 

Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 1 

Abţinere 4 

Au votat 18 

Nu au votat 3 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abţ. 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abţ.  

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abţ. 

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Nu a votat 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abţ. 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Nu a votat 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu  

Tabără Camelia Da  

 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 

propun stimați colegi, să mai luăm în discuție următoarele două proiecte care mă 
gândesc eu că n-o să comporte mari discuții și pe urmă să facem o pauză.  

 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea dezlipirii imobilului-teren proprietate publică a Municipiului 
Bistriţa, situat în str. Zefirului, identificat în CF Bistrița nr.85751 

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

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
proiectul are aviz favorabil din partea comisiilor reunite cu 18 voturi ”pentru” și o 
”abținerei” din 19 consilieri prezenți.  

Vă rog, intervenții pe proiect? Dacă nu sunt, deschideți votul, vă rog! Se 
poate vota, poftiți! 

Domnul consilier Hangan Sorin: dar nu putem să nu facem pauză, 
domnule președinte?  
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Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: eu 
zic totuși, să facem o mică pauză, domnule consilier. 

Domnul consilier Hangan Sorin: ați obosit, așa curând? 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:     m-

ați consumat, domnule consilier. Mă macin singur, știți, neavând pârghi să 
controlez ședința, mă consum mai tare.  

Domnul consilier Hangan Sorin: alea vă plac, când tăiați microfonul, tăiați, 
tot, da.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: aveți pârghi, domnule președinte, vreți să vi 
le spun? Sunt foarte simple, sunt la dispoziția dumneavoastră. Puteți să faceți 
exact ceea ce făceați în ședințele în sala de consiliu, puteți să faceți și aici, deci 
nu este nici o problemă, vi le spun.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:      
dar nu sunt la mouse-ul meu,vă rog! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: dar sunt de ordin tehnic, deci nu este nici o 
problemă, puteți să faceți exact același lucru. 

Domnul consilier Hangan Sorin: domnule Peteleu, nu dați idei. 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:      

domnule consilier, dacă doream să le am, le aveam. Eu cred că totuși putem să 
mergem în felul ăsta înainte destul de bine, și zic că mergem bine înainte, cu 
toate discuțiile în contradictoriu. Este în regulă. 

Vă rog, dați-mi rezultatul votului.  
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:      19 

voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și un consilier nu a votat. Proiect adoptat. 
Mulțumesc! 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 1 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Nu  

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
definitivarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Bistriţa a 
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imobilului-teren situat în localitatea componentă Viișoara nr.1G, înscris în 
CF Bistriţa nr.78248 și stabilirea situației juridice a obiectivului de investiții 
„Capelă mortuară”, edificat pe acesta de către Municipiul Bistrița 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avem 
aviz favorabil de la comisiile reunite pentru acest proiect cu 19 voturi ”pentru” din 
19 consilieri prezenți.  

Dacă sunt intervenții, vă rog? Dacă nu sunt, haideți să-l votăm și pe 
acesta. Se poate vota, vă rog! Da, mulțumesc, închideți votul. 

20 de voturi ”pentru” și un consilier nu a votat. Mulțumesc! 
Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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 Nu a votat 

Muthi Adrian Gelu Da  

Niculae Cristian Marius Da  

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Da  

 
Domnul Chirleșan Nicolae – director executiv Direcția Comunicare: 

domnule președinte, pot să vă întreb ceva? 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 

rog, poftiți! 
Domnul Chirleșan Nicolae – director executiv Direcția Comunicare: dacă 

întrerupem ședința acuma, va trebui să-i fac backup – ul, deci s-o aduc de pe 
server... 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  pur 
și simplu o lăsăm blank 10 minute și revenim pe aceași ședință. 

Domnul Chirleșan Nicolae – director executiv Direcția Comunicare: da, 
pentru că altfel trebuie să fac toate salvările.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  eu 
asta am înțeles că se dorește, facem o pauză 10 minute și revenim.  

Domnul Chirleșan Nicolae – director executiv Direcția Comunicare: dar 10 
minute merge în gol, înregistrează în gol. Bine, haideți că o lăsăm așa. O să 
opresc înregistrarea atunci.  
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Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
conform regulamentului, după două ore se face pauză.  

Pauză. 
 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: da, 

mulțumesc, am revenit online, reluăm dezbaterile. 
  
 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat între 
Municipiul Bistrița și Societatea TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION 
S.A., pentru terenul proprietate privată a municipiului Bistrița, situat în 
Bistrița, str.Gării nr.2, având ca obiect extindere sediu 

Proiectul de hotărâre cuprinde 8 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avem 
aviz favorabil de la comisiile reunite pentru acest proiect cu 16 voturi ”pentru” un 
vot ”împotrivă” și  2 ”abținere” din 19 consilieri prezenți.  

Vă rog, dacă sunt intervenții pe proiect? Doamna secretar, vă rog! 
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 

stimați consilieri, în anul 1995 prin Hotărârea nr. 35 consiliul local a aprobat 
această concesionare pentru extinderea clădirii. În baza unui PUD aprobat prin 
Hotărârea nr.34 din 1995. Am analizat acest PUD întocmit în detaliu extrem de 
riguros de către fostul arhitect Leferman. Observ că nu a fost respectat acest 
document, respectiv Planul Urbanist de Detaliu aprobat prin hotărârea consiliului 
local, în sensul că, construcția nu este finalizată, fiind protejate două chioșcuri 
care se află în imediata vecinătate a acestei clădiri, aspect crititcat și-n conținutul 
hotărârii de consiliu local privind concesionarea din 1995, cât și prin 
documentația PUD.  

Se dorește, s-a dorit de către consiliul local ca să se extindă construcția și 
în zona unde actualmente sunt două chișcuri improvizate și care, prin arhitectura 
lor nu se încadrează cu cele din zona istorică. Vă informez că am căutat și-am 
solicitat autorizația de construire a acestui sediu, încă - colegii de la arhivă nu au 
găsit toate autorizațiile - însă am identificat un dosar, în anul 2005 Romtelecom a 
solicitat instanței să-i fie atribuit terenul de sub construcție și vă informez că în 
anul 2005, în mod definitiv și irevocabil, a fost respinsă solicitarea acestei direcții 
în sensul că nu poate dobândi terenul de sub construcție. Deci, din expertiza 
judiciară întocmită de domnul Mănăștiurean reiese că suprafața terenului este nu 
de 403 metri, este vorba de peste 1000 de metri pătrați, iar situația juridică 
actuală nu este foarte clară. Eu cred că  intră în obligația noastră de a analiza 
care este situația juridică a terenului de sub construcție. În conformitatea cu 
legea în vigoare ei au dreptul să închirieze, să concesioneze sau să cumpere 
terenul de la proprietar.  

Cu privire la cele două chioșcuri, nu s-a identificat nici un contract de 
închiriere, deci cu alte cuvinte folosesc, dețin terenul aferent fără nici un drept 
real. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  da, 
mulțumim! Alte intervenții dacă sunt? 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: eu cred că în cazul ăsta cel mai bine 
ar fi ca primăria să facă o comisie de negociere și să discute cu Telekomul în 
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vederea vânzării acelui teren de sub clădire, că n-are sens să ținem un teren pe 
care nu-l vom putea folosi niciodată.  

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

Domnul consilier Peteleu Ioan: da, eu aș vrea să intervin! 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  vă 

rog, domnule consilier Peteleu! 
Domnul consilier Peteleu Ioan:  cred că proprietățile municipiului trebuie să 

rămână ale municipiului. Nu sunt de acord cu domnul consilier Mârza, că trebuie 
să vindem totul. Dăm cu destulă nonșalanță tot felul de suprafețe de teren, mai 
ales în ultim a vreme Consiliului județean, și nu vorbim de câțiva metri pătrați, ci 
de mii de metri pătrați. Nu cred că e cazul să ne debarasăm așa, lejer, de 
proprietășile municipiului Bistrița, atâta timp cât din aceste proprietăți se fac 
venituri la bugetul local, cum este și acest caz. Da,            într-adevăr, ar putea 
exista o oportunitate de vânzare a acelui teren, dar trebuie studiat în detaliu dacă 
acel cost este mai mare sau mai mic decât veniturile pe care le facem noi la 
buget pe această perioadă de douăzeci și ... de ani, și pe perioada contractului 
de până acum. Eu aș vrea să întreb și în sensul acesta aș vrea să fac și o 
propunere, dar în primul rând dacă este legală, ca  durata concesiunii să se 
prelungească pe o perioadă de maxim doi ani de zile, de exemplu, perioadă în 
care să se rezolve situația juridică a terenului, cât și a clădirii, pentru că dacă 
este vorba de o suprafață mai mare de teren, din ce am înțeles de la doamna 
secretar, municipiul Bistrița pierde în fiecare an niște bani pentru că acea 
suprafață de teren nu este în contract. Mai înțeleg, de asemenea, că acea clădire 
nu este finalizată și este vizibil lucrul acesta, am văzut și o planșă care a trimis-o 
doamna secretar pe e-mail, care într-adevăr mai are un obiect acolo, mă rog, mă 
refer la un obiect de construcție care vine până în trotuar și nu știu de ce nu s-a 
reglemetat această situație până la această dată. Da, într-adevăr sunt acolo 
două chioșcuri, dacă acele chioșcuri nu au nici un document de proprietate sau, 
mă rog, nici un document pe acel teren, nici un drept de folosință pe acel teren 
pe care sunt amplasate, nu știu cum pot să stea acolo pe acel teren? 

Propunerea mea este ca acel contract să se prelungească pe o perioadă 
de doi ani de zile, timp în care să se reglementeze atât situația juridică a 
terenului, cât și situația construcției. Dacă nu s-a făcut recepția la finalizarea 
construcției, acea construcție nu știu cum s-a înscris în Cartea funciară, dacă 
este înscrisă construcția în cartea funciară sau dacă interesează pe cineva 
aceste aspecte. Dar asta ar fi propunerea, ca acest contract să nu rămână așa 
cum este pentru că în următorii 24 de ani nu se va rezolva nimic. Dacă contractul 
se încheie, totul este bine mersi, lucrurile vor rămâne la fel ca și până acum. 
Mulțumesc, domnule președinte! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Vă rog, domnule primar, v-am auzit... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: nu, nu,   dați-i 
cuvântul doamnei Seica. 

Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: mulțumesc, domnule președinte. 
Aș vrea să-l întreb totuși, pe domnul primar, pe lângă ce spunea colegul Peteleu, 
cum e posibil ca acele chioșcuri să folosească terenul fără nici un document?  
Înțeleg că nu plătesc nici chirie, nu plătesc nimic în buricul târgului? E posibil așa 
ceva, domnul primar?  
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Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: acuma 
răspunsul la întrebarea dumneavoastră e unul iarăși hazliu: iac-așa. Nici noi, 
Primăria municipiului Bistrița, nu avem nici un drept asupra acelui teren de sub 
chioșcuri. Și acele chioșcuri îmi amintesc de o situație, domnul președinte, cu 
permisiunea dumneavoastră o s-o spun în 15 secunde sau în 30 de secunde. 
Călătorind prin Libia în urmă cu mulți ani, am văzut la un moment dat un sens 
giratoriu imens cât Centrul istoric al municipiului Bistrița, la o autostradă. Și      i-
am întrebat pe ăia de ce au făcut acel sens giratoriu, că nu era nimic înlăuntru. Și 
mi-au spus că atunci când au construit autostrada acolo era așezată o tabără de 
beduini și legea deșertului spune clar că n-ai voie să-i muți. Și-atunci i-au ocolit. 
La fel s-a întâmplat și cu cei de la poștă care au clădirea, au avut documente, 
ne-au cerut nouă – nouă municipiului Bistrița să le închiriem o parte din teren, pe 
partea aia de teren au continuat, pe Strada Gării de la poartă înspre Mihai 
Eminescu construcția și pe urmă au făcut un L în spate. Dar chioșcurile alea sunt 
proprietatea .... 

Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: ...a beduinilor. 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: a beduinilor, 

iar terenul nu este al nostru și este un exemplu de respectare a proprietății în 
municipiul Bistrița. Nu-mi place, și din punct de vedere arhitectural, ar fi trebuit 
demult să dispară de acolo, dar nu se poate fiindcă trebuie să înțelegem lucruie 
așa cum sunt ele, să respectăm Constituția și proprietatea.  

În legătură cu suprafața de care spunea doamna secretar că nu-i 400 ci o 
mie și ceva de metri, îl rog pe domnul director Marina să dea explicații la acest 
lucru.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Vă rog, domnule director! 

Domnul Marina Vasile – director executiv al Direcției Patrimoniu: cu privire 
la sentința de care povestea doamna secretar, într-adevăr se referea la terenul 
pe care astăzi Romtelecom-ul sau Telekom, mai nou, este înscris în evidențele 
de cartea funciară în sistem integrat, rămânând doar terenul de 403 metri care 
face obiectul contractului de concesiune pe care în cursul anului 2019 am reușit, 
în baza unei hotărâri mai vechi a consiliului local, să-l înscriem în proprietatea 
privată a municipiului Bistrița. Sigur, fără terenul pe care sunt amplasate cele 
două construcții, teren care figurează în evidențele de carte funciară în 
proprietatea Statului român, nu a municipiului.   

Deci noi astăzi discutăm de un contract care astăzi expiră și am venit în 
fața dumneavoastră pentru prelungirea acestui contract pe o perioadă de      24 
de ani, așa cum prevede legea. Acuma sigur, legat de celălalt teren, probabil că 
poate să fie o altă discuție, dar noi astăzi discutăm de cei 403 de metri care sunt 
în proprietatea privată a municipiului și care sunt concesionați acestei societăți.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc, domnule director! Vă rog, domnule consilier Peteleu! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: nu am înțeles exact, de la domnul primar, 
cine este proprietar pe terenul pe care sunt amplasate cele două chioșcuri. Am 
înțeles acum de la domnul Marina că este vorba despre Statul român. Eu întreb: 
de ce nu s-au făcut demersuri, până în momentul de față, ca acel teren 
proprietatea Statului român să fie trecut în proprietatea municipiului Bistrița? 
Pentru că, cel puțin din cunoștințele mele de până acum, legea permitea acest 
lucru. De ce nu s-au făcut aceste demersuri? Nu putem să privim o situație și să 
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contemplăm la ea veșnic, fără să se întâmple nimic. Adică exact ca și cum am 
avea, eu știu, un stâlp la geamul domnului primar. Nu se poate lucrul acesta, 
adică trebuie făcute niște demersuri. Trebuie făcute niște inițiative în așa fel încât 
să reglementăm aceste situații. Altfel ele se perpetuează și    uitați-vă, sunt în 
situația în care trebuie să prelungim un contract, da, și rămânem, din punct de 
vedere urbanistic, cu o situație care nu se va reglementa nicicum. Este, este trist. 
Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim. Poftiți, domnule director! 

Domnul Marina Vasile – director executiv al Direcției Patrimoniu: eu vreau 
să intervin să vă spun că totuși suprafața de 403 metri care este afectată de 
contractul de concesiune nu se suprapune peste terenul de sub cele două 
chioșcuri.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  asta 
am înțeles, mulțumim! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: am înțeles perfect, domnule director, 
mulțumim! 

Domnul Marina Vasile – director executiv al Direcției Patrimoniu: și vreau 
să-i răspund și domnului consilier Peteleu - noi puteam, sigur puteam în două 
moduri, de pe Statul român să trecem în domeniul public, dacă era de utilitate 
publică acel teren - teren spațiu verde, parcare, stradă, trotuar, și așa mai 
departe, sau puteam să-l trecem în proprietatea privată dacă aveam un drept de 
administrare în 1990. Ori CF - ul pe care îl am eu, scos de la OCPI, acuma mi l-
au dat colegii, este Statul român fără ca, consiliul local să aibă un drept de 
administrare.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc pentru răspuns, am înțeles 
perfect. De ce nu l-ați trecut în domeniul public ca și spațiu verde, de exemplu? 
Era mult mai frumos decât ce este acuma. Deci era un pas înainte, adică se 
putea face ceva. Chiar dacă nu se mai edifica nici o construcție acolo, era mai 
bine să fie spațiu verde sau, eu știu, o altă utilizare. 

Domnul director Marina Vasile: deci, domnule consilier, construcțiile nu 
sunt edificate după 1990. Sunt construcții edificate înainte de 1989, au aparținut 
ILF, cred că ILF- ului. În baza Hotărârii 834, toate societățile comerciale de stat 
au putut să-și înscrie, cu titlu gratuit, și terenul. Știu că terenul de sub Cibela și l-
a înscris în proprietatea privată a societății. N-am înțeles de ce acest teren, 
pentru că, conform acelei hotărâri de care eu vă povestesc, toate terenurile se 
sub construcții puteau să fie înscrise în proprietatea lor. Nu l-au înscris, a rămas 
pe Statul român, dar noi nu avem nici un drept, înscris în cartea funciară, de 
administrare, sau un alt drept. Plus că pe construcții au și un drept de superficie, 
cel puțin în cartea funciară construcțiile sunt înscrise cu ”s”, deci cu superficie. 

Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: poate ne lămurește doamna 
secretar mai bine aici.  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: am în 
față, stimați consilieri, o expertiză tehnică judiciară întocmită de către expert 
Mănășturean, în Dosarul 1100 din 2005. Deci să fie foarte clar că Romtelecom 
are construcția veche pe terenul Statului român. Conform sentinței, observ că se 
reține faptul că este în administrarea consiliului popular, iar o parte din teren, 
pentru extindere, a fost concesionată de către consiliul local în 1995. Recent, 
printr-o hotărâre a consiliului local, doar terenul care a făcut obiectul contractului 
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de concesiune a fost trecut în proprietatea privată a orașului. De pe Statul român 
pe orașul Bistrița. Celălalt teren, de peste 1000 metri pătrați, îl folosește 
Romtelecom fără să plătească chirie sau redevență. În prezent, pentru terenul 
care face obiectul contractului ne plătește 8 euro pe metru pătrat anual. Pentru 
restul terenului nu plătește la nimeni nimic. Terenul dinspre bibliotecă figurează 
în expertiza domnului Mănășturean cu sintagma ”Primăria municipiului Bistrița”. 
Este real că-n cartea funciară este Statul român. Întotdeauna, stimați consilieri, 
după anul 1989, consiliul local și niciodată altcineva, a încheiat contracte de 
închiriere. Aceste două chioșcuri, și recent am aflat și cine sunt proprietarii 
actuali, prin grija colegilor de la cadastru, am aflat cine sunt proprietarii actuali – 
nu dețin nici un contract de închiriere, nici cu Direcția Patrimoniu, respectiv cu 
orașul, și nici cu Direcția de Finanțe Publice. Deci, în conformitate cu PUZ 
Centrul istoric, în conformitate cu hotărârile consiliului local, în Centrul istoric se 
interzic asemenea construcții. Nu s-au făcut demersuri pentru încetarea acestor 
construcții, pentru ridicarea lor pentru că apreciez că sunt construcții cu caracter 
provizoriu, așa cum scrie în documentația de urbanism aprobată de către 
consiliul local, chiar dacă nu s-a spus în autorizația de construire durata, avem o 
hotărâre de guvern care ne stabilește la maxim 24 de ani acest gen de 
construcție. Iată că și din acest punct de vedere aceste construcții pot fi ridicate, 
merită a fi ridicate, și trebuie să facem demersuri pentru că eu v-am trimis cam 
cum ar fi trebuit să arate construcția și cum arată acuma, jalnic și  într-o zonă 
foarte importantă a orașului.  

Domnul consilier Mîrza Teodor Ioan: primăria, prin Disciplina în construcții, 
putea să condiționeze proprietarul să cauterizeze sau să ia niște măsuri de 
conservare referitor la acele armături care ies din perete, pentru că până la urmă 
e și un pericol să nu fie atacată structura de rezistență a clădirii, că de atâția ani 
sunt expuse intemperiilor. Cred că primăria poate să oblige proprietarul să 
rezolve acea situașie, prin Disciplina în construcții.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim. 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  dacă-
mi permiteți, deci în conformitate cu  Legea 50, Disciplina în construcții este greu 
să poată interveni pentru că orice intervenție și orice sancțiune se prescrie după 
trei ani de zile. Din discuția pe care am avut-o cu domnul Găzdac – fostul director 
al Romtelecom, fostul director tehnic din primăprie, ei au avut speranța legitimă 
că vor finaliza această construcție așa cum a fost ea proiectată în 1995, și vă 
îndemn să vedeți, pentru că merită efortul de a elibera o autorizație pentru 
continuarea lucrărilor rămase de executat, pentru că va fi un plus de valoare în 
Centrul nostru istoric. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: bun, 
mulțumesc! Înțeleg că am cam terminat intervențiile..., vă rog! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: aș vrea să 
mai intervin eu, domnule președinte. Mai întâi se făcea o referire la un plan 
urbanistic. Planurile urbanistice dau maximalul. Deci dacă cineva are un plan 
urbanistic, ceea ce-i spune acolo este maximalul ce poate realiza. Dacă face mai 
puțin, nu înseamnă că încalcă legea.  

Referitor la acele clădiri, s-a încercat de multă vreme să se elimine. 
Doamna secretar, eu mâine, nu mâine, luni dau dispoziție să se ridice. O semnați 
de legalitate? Deci încă o dată spun: dumneavoastră ați spus că totul se poate 
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dacă este voință. Eu am voință și luni semnez dispoziție de ridicare a acelor 
construcții. O semnați de legașitate?  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  
domnul primar, ridicarea pe cale administrativă, prin dispoziția primarului, se pot 
ridica construcții de pe domeniul public al orașului. Așa cum v-au atenționat și 
restul consilierilor locali, terenul respectiv în prezent nu este inclus în domeniul 
public. E în domeniul privat, deci avem o altă procedură  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: nici nu se 
poate introduce, pentru că nu este nici spațiu verde, nu este de interes public și 
nici nu a fost în administrarea noastră. Asta a explicat domnul Marina, dar văd că 
acuma a abandonat.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  noi 
am înțeles, domnule primar, exact ce era de înțeles. Bun, mulțumim! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: noi am înțeles că se putea face și nu s-a 
făcut. Cel puțin în domeniul public se putea introduce acel teren, dar nu s-a făcut 
lucrul acesta. Iar domnul primar, domnule președinte, dacă-mi permiteți, vine 
exact cu aceeași placă pe care am mai auzit-o de multe ori – cu proprietatea, cu 
constituția. Ideea este că lucrurile acestea trebuie mișcate în folosul orașului. 
Deci acuma nu vorbim de o proprietate privată. Nu zice nimeni să se încalce un 
drept de proprietate privată. Vorbim de proprietatea statului, și mai mult de atât, 
vorbim de un teren care putea fi trecut în proprietatea municipiului Bistrița așa 
cum a menționat domnul Marina. Existau condiții pentru ca acel teren să poată fi 
trecut în proprietatea publică sau privată a municipiului. Ei, că nu s-au făcut pași 
– asta este o altă filozofie care am observat-o. Nu este numai cazul acesta, 
vorbim de ”n” probleme ale municipiului Bistrița. Vedem că vine și ne spune că 
nu se pot face intervenții pe străzi pentru că .... 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   
domnule consilier Peteleu, vă rog! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: nu dar 
domnule președinte, domnul director Marina a explicat foarte clar – că noi 
puteam să-l trecem în domeniul nostru dacă aveam un drept de administrare, 
ceea ce n-a fost cazul, sau dacă îi dăm o destinație de utilitate publică, spațiu 
verde sau altceva. Acolo este un spațiu construit, deci n-am avut posibilitatea, și 
nu numai Crețu, nici Moldovan, nici Popescu și nici Toniuc n-a putut să-l treacă, 
că toți s-au străduit să rezolve problema colțului aceluia. Sigur că acuma suntem 
în anul 2020 și domnul consilier Peteleu vrea să joace ping – pong cu acele 
construcții. Din păcate nu putem face nimic, domnule consilier. Haideți, dacă vreți 
să rezolvăm problema asta, să apară o hotărâre de guvern care să ne dea o 
posibilitate, un argument prin care acel tip de clădire să îl putem desființa. Pentru 
că altminteri, ceea ce i-am spus doamnei secretar care vorbește foarte bine și 
frumos. Dar să spună aici că semnează dispoziția și atunci e ok, totul este în 
regulă, numai că este ilegală demolarea lor.  

Domnul consilier Hangan Sorin: propun sistarea discuțiilor, domnule 
președinte!  

Domnul consilier Peteleu Ioan:  cine a oprit municipalitatea sau, mă rog, 
administrația să treacă acea parcelă de teren, să-i dea o destinație gen ”spațiu 
verde”. Că nu înțeleg nimica, domnul primar ne repetă ceva ce a zis domnul 
director Marina. Deci noi puteam să dăm destinația de spațiu verde.... 
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Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: păi cum   să-i 
poți da destinația de spațiu verde, dacă-i construit acolo?  

Domnul consilier Peteleu Ioan: dumneavoastră ați văzut autorizațiile de 
construire pe acele clădiri? 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: Da 
bineînțeles. Am văzut când eram prefect. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  a, deci sunt cu autorizație de construire 
acele clădiri. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:    
domnule primar, deschideți-vă microfonul! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ... clădirile 
mici s-au făcut înainte de 89. De unde să le văd? Am văzut autorizația de 
construire la extinderea sediului de la Romtelecom.  

Domnul consilier Peteleu Ioan:   domnul primar, despre ce vorbim acuma?  
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 

rog, domnule primar, domnilor consilieri, cred că ne-am lămurit fiecare, ne-am 
tras o concluzie atât cât putem fiecare dintr-o argumentație juridică, raportat la 
pregătirea fiecăruia. 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:   
trebuie să mai fac o precizare, vă rog! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
doamna secretar, vă rog, s-au terminat precizările, avem de votat o propunere... 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  deci 
înainte de a vota,   acest proiect nu este constrasemnat de legalitate... 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  cu 
asta trebuia să începeți, doamna secretar, dacă nu vă supărați. 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  nu, 
dar v-am informat și ați văzut în notițele mele către dumneavoastră că 
documentația este incompletă, iar în conformitate cu Codul administrativ îmi 
rezerv dreptul ca până la ședința următoare să vă prezint, pe larg, motivele de 
nelegalitate. Eu am vrut să vă sugerez să mai adăugați un articol ca în termen de 
60 de zile să venim cu o poziție clară în fața consiliului local cu privire la regimul 
juridic al terenului care a fost cuprins în Planul Urbanist de Detaliu.  

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

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
pentru că face parte din aceeași parcelă, domnul notar, din parcela mamă și 
regimul juridic care a fost pentru terenul concesionat, pentru terenul de sub 
construcție, este și pentru terenul de sub cele două chioșcuri. Sunt atâtea pârghii 
legale de a elimina chioșcurile și de a respecta proiectul întocmit de unul dintre 
cei mai buni arhitecți ai orașului, arhitectul Leferman. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   nu 
este atributul consiliului local. Mulțumesc! Vot pe propunerea .... 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
doamna Tabără vroia să spună ceva.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   
doamna Tabără vroia să spună .... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  constat că 
doamna secretar conduce chiar ședința, domnule președinte, vă felicit! 
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Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  
trebuie să sprijin președintele, așa spune legea.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:    
haideți vă rog să votăm propunerea domnului Peteleu! 

Domnul director Marina Vasile: domnule președinte, dacă-mi dați voie?  
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:     vă 

rog, domnule director! 
Domnul director Marina Vasile – Direcția Patrimoniu: mi-au adus colegii de 

la cadastru și extrasul de pe construcția veche care v-am zis că și-au înscris-o în 
cartea funciară, cel care a făcut obiectul procesului. Sunt înscriși în cartea 
funciară în sistem integrat și cu teren. Deci și terenul și clădirea este înscrisă în 
sistem. 

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

Vot pe propunerea domnului consilier Peteleu, de a  ..... 
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:   eu 

am fost informată că nu – foarte interesante informațiile contradictorii în această 
instituție. Mulțumesc! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   de cine ați 
fost informată? 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  deci 
vot pe propunerea domnului consilier Peteleu de a prelungi doar cu doi ani – cu 
apel nominal, vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 7 

Nu 0 

Abţinere 14 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Abț 

Bria Dumitru Alexandru Abț  

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Abț 

Gaga Seica Marioara Da  

Gherman Horaţiu Ioan Abț 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Abț 

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Abț 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Abț  

Moldovan Vasile Abț 

Muthi Adrian Gelu Abț 

Niculae Cristian Marius Abț 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Abț 

Sabău Gheorghe Abț 

Sărmăşan Mihai Lucian Da  

Tabără Camelia Abț 

Cu 14 ”abțineri” și 7 voturi ”pentru” propunerea nu a fost adoptată.  
 
Vă rog vot pe proiect în forma prezentată de inițiator, vot electronic. 

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 2 
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Abţinere 5 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Nu 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da  

Cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri” – proiect adoptat, 
mulțumesc! 

 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între 
Municipiul Bistrița și societatea RCS&RDS S.A., pentru amplasare 
echipamente pentru stații de comunicații mobile ușoare pe coșul de fum al 
fostei centrale termice din Bistrița, str. Zefirului nr.1 

Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avem 
aviz favorabil de la comisiile reunite pentru acest proiect cu 16 voturi „pentru”, un 
vot ”împotrivă”. 

Vă rog, intervenții dacă sunt pe proiect? Nu sunt. 
Vă rog să votăm proiectul în forma prezentată de inițiator. Se poate vota, 

poftiți! 
Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

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 Da  

Marton Virgil Leonuţ Da  

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da 
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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  

Cu 20 de voturi ”pentru” și un consilier nu a votat – proiectul a fost adoptat.  
Domnul consilier Hangan Sorin: eu m-am abținut, nu știu cum nu-i nici 

o abținere. 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  am 

spus un consilier nu a votat, deci un vot nu s-a colectat, domnule consilier. 
Probabil că despre acela e vorba, s-o fi pierdut ... 

Domnul consilier Hangan Sorin:  păi dacă m-am abținut. 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  am 

zis că a lipsit un vot, știți, dar nu s-a înregistrat ca abținere. Nu s-a înregistrat 
delor. 

Domnul consilier Hangan Sorin: verificăm și sistemul. Ridică îndoieli deja. 
Sincer, a fost prima dată când mi-a ridicat îndoieli sistemul.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  nu 
putem decât să zicem că e acel vot care nu s-a înregistrat. Dacă ați observat, 
cam la fiecare vot se pierd cam una – două voturi. Acuma sigur că se 
înregistrează ceea ce se întâmplă, eu nu pot decât să reproduc ceea ce mi se 
transmite din partea tehnicului.  

Domnul consilier Hangan Sorin:   da, dacă au votați toți, poate să fie așa 
cum spuneți, dar dacă chiar unul nu a votat, înseamnă că nu înregistrează în 
ordine sistemul.  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: deci, 
regulamentul vă permite ca dumneavoastră să anunțați și noi consemnăm în 
procesul-verbal abținerea dumneavoastră și nu lipsa dumneavoastră de la vot.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
sigur, luând act de poziția domnului consilier, sunt 20 de voturi ”pentru” și 
o ”abținere”. Deci nu suntem în situația în care un consilier nu a votat. 
Mulțumesc. 

Eram la punctul 12, vi l-am enunțat deja. 
 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea unor măsuri privind contractele de concesiune încheiate de 
către Municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice, pentru terenuri cu 
diferite destinații 

Proiectul de hotărâre cuprinde 10 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avem 
aviz favorabil de la comisiile reunite pentru acest proiect cu 14 voturi „pentru” și 4 
”abțineri”. 

Vă rog, dezbateri pe acest proiect dacă sunt? Nu sunt. Punctul 12 – nu 
sunt. Haideți să-l votăm atunci în forma prezentată de inițiator... 

Doamna secretar, vă rog, iertați-mă! 
Opriți un pic votul, vă rog! Doamna secretar, vă rog! 
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Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
stimați consilieri, între concesionar și concedent este o relație de parteneriat. În 
baza uei hotărâri o parte din contracte s-au renegociat, însă avem două asocieri, 
alți doi parteneri, este vorba de OMV Petrom cu care avem un contract de-a 
dreptul păgubos. Am insistat să fie reanalizat, v-am informat și în comisiile 
reunite că am avut, la vârful acestei societăți acordul că, dacă vom solicita, 99% 
sunt șanse să renegociem pentru că a primi contravalaorea a 1,3 dolari la tona 
de combustibil vândută este mai mult decât jenant. Este de 10 ori mai puțin decât 
primește consiliul local Bacău care, nici ei nu sunt foarte mulțumiți de 
parteneriatul lor. Deci e un dezechilibru contractual și cred că trebuie, de urgență, 
să procedăm la renegocierea acestui contract repet, extrem de păgubos pentru 
bugetul municipiului Bistrița.  

Păgubos este și contractul de asociere cu societatea domnului Gâvan din 
parc, însă acest contract am înțeles că expiră peste câteva luni de zile, însă cu 
OMV – ul mai avem un contract încă pe cel puțin 10 ani. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Alte intervenții dacă sunt?  

Vă rog, domnule primar! 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  dacă-mi 

permiteți, domnule președinte, atunci când s-a semnat acest contract eram 
consilier local și m-am opus ca o firmă cu nume important, OMV, să construiască 
pe un fost cimitir sau parțial pe un fost cimitir din Bistrița. Dar, mă rog, până la 
urmă contractul s-a încheiat și asta este situația.  

Luând în considerare afirmațiile doamnei secretar de ieri, din cadrul 
ședinței comisiilor reunite,  am încercat la OMV să văd cu cine a discutat, ca să-i 
invităm la o discuție. N-am aflat și, doamna secretar, eu vă solicit să ne spuneți 
cu cine ați discutat din conducere, ca să ne adresăm direct și să-i chemăm la 
negociere, că doar n-am terminat negocierile cu asta. Putem să negociem foarte 
bine, dar spuneți-ne cine este cel care a spus că 99% sunt de acord să modifice 
contractul, pentru că un contract nu este numai parteneriat, contractul constituie 
obligații față de fiecare parte, și nu poate o parte să facă ceva fără cealaltă.  

De exemplu, la unele contracte au venit cei care sunt parteneri în contract 
cu noi și ne-au spus clar - noi am semnat un contract, nu veniți cu modificări, că 
n-avem de ce să modificăm și lucrurile au rămas așa cum sunt. Alții au zis, da, 
domnule, e ok, dacă cereți doar creșterea cu rata inflației sau așa, suntem de 
acord. Dar repet, contractul este un angajament din partea celor două părți care 
merge pe toată perioada contractului. La prelungire discutăm altceva. Și nu 
putem să modificăm contractele decât dacă partenerul este de acord. Dacă nu 
este de acord, nu putem face absolut nimic. Dacă dumneavoastră ați vorbit cu 
cineva de la Omv din conducere, eu vă felicit, vă mulțumesc, dați-ne numele, ca 
să ne adresăm direct domnului respectiv, să-l invităm la negociere la noi, la 
primărie. Mulțumesc! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: deci 
domnul primar, 1,3 dolari la tona de combustibil presupune contravaloarea ... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   doamna 
secretar, înțelegeți că nu discutăm cifre, discutăm numele unei persoane care a 
fost de acord să negocieze. 
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Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  
acuma vă informez. Deci, ce-am discutat cu domnul director tehnic, reprezintă 
contravaloarea, ca să vedeți dumneavoastră discrepanța.... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: cum se 
numește? Cum se numește? Cum se numește directorul? Nu, spuneți-mi 
numele, cum se numește directorul? 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:   deci 
înseamnă contravalaorea a sub 0,5 litri de combustibil vândut, nu, ca să se vadă 
exact bătaia de joc, domnul primar. Ascultați-mă, domnul primar .... 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   cum se 
numește directorul? Cifrele care le vehiculați, sunt altceva, doamna secretar. V-
ascult după ce-mi spuneți numele persoanei cu care ați discutat. Vă rog     să-mi 
spuneți numele. 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: 
ascultați-mă cu atenție, că m-ați felicitat, da? 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: vă rog     să-
mi spuneți numele, că restul, aritmetică știm toți. Dar spuneți-mi numele. Ați spus 
că ați discutat cu o persoană din conducere, vă rog să-mi dați numele respectiv. 
Dacă dați informații false, n-ați discutat și n-ați discutat, atunci spuneți-o cinstit.  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  deci 
OMV – ul are o construcție edificată ilegal, o parte din construcție este amplasată 
și pe terenul public a Colegiului Național Andrei Mureșanu și pentru intrarea în 
legalitate le trebuia o cale de acces. Am spus că nu se poate semna autorizația 
de construire de intrare în legalitate atâta timp cât nu au cale de acces spre 
această construcție, ocazie cu care s-a deplasat directorul tehnic al OMV, a 
înțeles aspectul, nu intru acum în detaliu că nu face obiectul analizei. Am găsit 
împreună și o soluție de rezolvare, din punct de vedere juridic, a acestei 
construcții ilegale. Nu s-a mai făcut nici un pas și lucrurile au rămas încurcate, 
ocazie cu care am spus că eu, personal, am o supărare cu privire la parteneriatul 
nostru pentru OMV Petrom și mi-a spus: doamna secretar, vă garantez că 99%, 
având în vedere managementul actual, cereți că se acordă renegocierea 
contractului pentru că este jenant pentru firma noastră să obțineți doar 1,3 dolari 
la tonă.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: în ce an se 
discuta calea de acces, doamna secretar?  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:   pot 
să mă uit pe notițe – directorul tehnic al OMV, că n-or fi având mai mulți directori 
tehnici.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: în ce an se 
discuta calea de acces? Că ați spus în ședința de consiliu că recent.  

Doamna consilier Tabără Camelia: aș vrea și eu să intervin aici.  
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: vă  rog, numai 

puțin, doamna consilier. Doamna secretar afirma în ședința de ieri că recent, în 
urmă cu două – trei luni.  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: nu 
două – trei luni, domnul primar. Când a fost și Comisia de urbanism la fața 
locului, domnul președinte de comisie își amintește.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: dar când? De 
5 ani? Deci încă o dată întreb: cinci ani?  
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Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:    
puteau intra și mașini și elevi. V-ascult.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: deci este 
vorba de acum cinci ani, nu de acum două – trei luni. 

Doamna consilier Tabără Camelia: povestea cu acea cale de acces noi am 
ridicat-o prima dată acum 15 ani când dumneavoastră încă nu erați primar, când 
ei au preluat, imediat ce Petrom-ul a preluat clădirile respective și eu am fost 
extrem de jenată de vecinătatea unui șantier care nu ținea cont de rigorile 
vecinătății copiilor. Și atunci am aflat toate chestiunile că acea clădire este ilegală 
și am solicitat la vremea respectivă să ne plătească chirie pe calea de acces pe 
care sub nici o formă Andrei Mureșanu nu vrea s-o dea pentru că are nevoie de 
ea, și-n acest moment dacă vor intra cu reparație capitală pe gimnaziu, aia va fi o 
cale de acces foarte bună pentru șantier și delimitată curtea pentru ceilalți copii. 
La vremea respectivă, pe o perioadă, și a fost de notorietate, și eu am stat de 
vorbă exact cu reprezentanții lor, prima dată au fost de la cluj și pe urmă de la 
Tîrgu – Mureș, au zis că nu există factor de decizie, nimeni nu decide din Țara 
Românească, deciziile se iau la Viena, că e o firmă care-și respectă contractele 
și care discută într-un anumit fel, și        într-adevăr acea clădire e o clădire 
ilegală, care e așa cum e construită la vremea respectivă. Pentru calea de acces 
se plătește chirir cu contract încheiat de domnul Marina pe costurile existente. 
Dumneavoastră ați intrat în poveste, hă, hă, nu știu când. Deci lucrurile au fost 
reglementate exact de când a preluat Petrom-ul clădirea respectivă, pot să spun 
acum chiar 19 ani, eram director adjunct la vremea respectivă. Deci e o poveste 
veche ca atâtea altele, și băiatul spunea că așa neclarități ca în Bistrița n-au 
găsit nicăieri Petrom-ul. Toată stația veche din Piața Decebal care ne-o amintim 
cu toții, era inexistentă pe hârtie, și câte și mai câte. Știm cu toții cum se făceau 
lucrurile în comunism și dregem busuiocul cum putem. E o poveste extrem de 
veche, calea aceea de acces vă rog s-o lăsați pentru Andrei Mureșanu, cu chirie 
așa cum este, că e foarte bine.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumim! Bun.  

Domnul Peteleu, vă rog! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: da, mulțumesc! 
Știm cu toții și vedem aproape pe fiecare ședință din ultimii doi ani de zile, 

trei ani de zile, cum se adminstrează proprietatea municipiului Bistrița. 
Eu voi fi foarte punctual și la obiect pe această speță. Există o hotărâre de 

consiliu local, din 2019 dacă nu mă înșel, da, este din luna februarie, Hotărârea 
nr.32 din februarie 2019 prin care consiliul local a dispus ca administrația să 
renegocieze toate tipurile de contracte, de închiriere, de concesiune, de asociere 
în participațiune. Eu v-aș întreba dacă la acest proiect de hotărâre există în 
anexe procesul – verbal al negocierii cu societatea, numai puțin, să nu greșesc, 
OMV PETRO MARKETING SRL și dacă există, ce s-a negociat practic, pentru 
că e vorba de o asociere în participațiune și așa cum bine spunea domnul primar, 
în orice asociere toate părțile trebuie să fie și mulțumite, pe lângă faptul că 
trebuie să respecte legea și, mă rog, contractul respectiv, dar trebuie să fie și 
mulțumite pentru că altfel orice contract se poate rezilia bineînțeles, respectându-
se clauzele acelui contract. Aș vrea să vedem dacă există procesul – verbal al 
negocierii în această speță. Mulțumesc! 
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Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: înainte de a 
vă răspunde domnul director Marina, domnule consilier, eu vreau să vă spun că 
noi am trimis solicitări și invitații la negociere, dar au fost numeroși contractanți 
care ne-au spus că n-au ce negocia și că nu vin. Unii nici măcar nu ne-au scris, 
ne-au dat telefon și ne-au spus: eu am un contract cu dumneavoastră și n-am ce 
să discut.  

Domnul director Marina, vă rog să răspundeți! 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  vă 

rog, domnule director! 
Domnul Marina Vasile  - director executiv Direcția Patrimoniu: din cele 192 

de contracte de concesiune am venit în fața dumneavoastră cu cele 30 și ceva 
de contracte la care am negociat și redevența, contracte care am putut, cumva, 
să negociem și-n baza altor contracte cu aceeași destinație care s-au încheiat pe 
perioade diferite, mă refer aici și la biserici  sau la tineri până la 35 de ani care și-
au construit o locuință în trei etape, cumva. În 1998, în 2004 și-n 2013 - 2014 
prin licitație publică. Dacă ați observat, diferențe de la 30 și ceva de lei la trei mii 
de lei, diferență între tineri sub 35 de ani care au cerut același teren, tot 300 de 
metri pătrați, și atunci sigur că am avut cu ce să comparăm. Sigur că noi i-am 
adus la nivelul respectiv, i-am adus la un nivel în care să fie o redevență corectă 
și care cumva urmărea redevența stabilită pentru casele construite prin credit 
ipotecar pentru încă 30 de familii.  

Aici, în cazul contractelor de participațiune, avem doar două contracte, 
unul e cel cu teresa din parc unde se plătește o redevență de 75 de dolari pe 
lună și o cotă, ceva din profit, dar nu mai puțin de 75 de dolari. Păi vreau să vă 
zic că doar în lunile de vară, în două - trei luni se plătește undeva la 80 – 90 de 
dolari.  

La OMV redevența este de cinci mii de dolari  pe an sau de 1,3 dolari pe 
tona de combustibil vândută, dar nu mai puțin de cinci mii. Deci n-avem cum să 
facem o comparație pentru că dacă discutăm pe aceeași suprafață de teren 
aproximativ egală, totuși OMV – ul plătește de câteva ori, sau câteva zeci de ori 
mai mult decât redevența stabilită pentru terasa din parc.  

Nu am stabilit pentru OMV o întâlnire. Pentru terasa din parc comisia a 
apreciat că având în vedere că mai avem un singur an de contract, anul viitor va 
expira contractul și 19 ani ne-am dus cu această redevență, cred că nu avea nici 
o relevanță să mai negociem un contract sau o redevență pentru câteva luni. 
Anul viitor se va finaliza contractul și vom merge pe noul cod administrativ, cu 
concesiune sau găsim o altă formă, cu licitație publică bineînțeles, cu altă 
redevență stabilită de consiliul local și cu respectiva societate cred că nu are rost 
să-i ..., adică nu eu, comisia a considerat că nu are rost să-i mai chemăm la 
negociere. Cu ceilalți putem încă să discutăm.  

O parte din celelalte contracte  - comisia a stabilit că redevența pe care o 
plătesc este, totuși, de actualitate, este cumva la nivelul chiriilor stabilite pe piață 
și, așa cum vă spunea și doamna secretar, e comparativ și cu prevederea din 
Legea 50 prin care cumva investiția sau redevența trebuie să acopere în 25 de 
ani prețul terenului. De aceea cu societățile respective sigur că, comisia n-o să 
mai negocieze. Cu această societate o să mai discutăm. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  bun. 
Mulțumim! 
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Domnul consilier Peteleu Ioan: dacă-mi permiteți, da, eu cred că nu are 
termen de comparație suprafața de teren utilizată de o firmă sau de alta, trebuie 
luate în calcul și alte aspecte, gen tipul de activitate, pentru cu una-i una – alta-i 
alta. Dar este foarte simplu, întrebarea practic se referă la prevederile hotărârii 
de consiliu pe care v-am indicat-o și în conformitate cu acea hotărâre 
dumneavoastră trebuia să stabiliți o procedură și să invitați toate firmele care au 
contracte cu municipiul Bistrița, la negocieri. Lucrul ăsta trebuia să se întâmple, 
lucrul ăsta nu este opțional. Este o hotărâre a consiliului local care trebuia dusă 
la îndeplinire așa cum a fost ea dată. Acuma dumneavoastră veniți cu 
prelungirea contractelor fără să fi făcut negocieri – aici este problema. Aceste 
negocieri trebuiau făcute și pe urmă trebuia să veniți cu prelungirea acestor 
contracte, sau mă rog, clauzelor din aceste constrate. Dar scopul acelei hotărâri 
dată de consiliul local a fost unul foarte clar: contractele se vor renegocia într-un 
anumit scop, ca să obținem, eu știu, venituri suplimentare sau categoric că a 
avut un scop acea hotărâre care, din păcate nu a fost dusă la îndeplinire, în 
situația în care suntem.  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:    
Vreau să fac o previzare, dacă-mi permiteți, pentru că hotărârea, în conținutul 
hotărârii noi nu discutăm despre prelungirea contractelor de închiriere și de 
concesiune. Vorbim numai de modificarea redevenței. De câte ori a expirat câte-
un contract, și am avut în ultima perioadă, am îndemnat direcția economică și 
comisia economică, comisia juridică, având în vedere că nu mai suntem sub un 
contract, putem să regândim, să renegociem. Inclusiv la RDS care l-am avut 
acuma, a fost o licitație publică pe 5 ani, au expirat cei cinci ani, stă în puterea 
consiliului local să spună – indexăm cu 10% sau mergem în același termen. Deci 
nu-i vorba de prelungirea contractelor, deci să reținem.  

Domnul Marina Vasile  - director executiv Direcția Patrimoniu: vroiam să vă 
zic ăcă Telecom-ul a fost, cred că este singurul contract la care am venit cu 
prelungirea contractului. În general, contractele pe concesiuni s-au dat pe durata 
existenței contrucției. Au fost încheiate pe vechea lege, pe Legea 219 dacă bine 
îmi aduc aminte din 1998 care e abrogată acuma. Între timp a apărut o alte lege 
care e codul..., e abrogată și ordonanța respectivă și acuma e valabilă legea 
Codului administrativ care tratează contractele de concesiune. Ultimele contracte 
care s-au făcut pe baza Ordonanței 54 prevedea totuși o durată de 49 de ani, 
Codul administrativ, tot 49 de ani. Deci înafară de Tromtelekom nu cred c-o să 
avem prelungiri de contracte de concesiune.  

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

Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule director, în speța de față, era 
foarte punctuală întrebarea, s-a făcut negociere cu Societatea OMV Petrom, da 
sau nu?  

Domnul Marina Vasile  - director executiv Direcția Patrimoniu:   
Romtelecom .... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: nu, nu, cu OMV Petrom. Nu vorbim de 
Romtelecom sau de Telekom sau de altele. 

Domnul Marina Vasile  - director executiv Direcția Patrimoniu:  vreau să vă 
spun că, comisia a stabilit că, având în vedere că în 25 de ani redevența, pe care 
sigur, calculată la nivelul de astăzi, ei au platit pe ar, ca să vă zic, să fie mai 
simplu, 20 de mii de euro. Adică pe tot terenul acela de 4 ari a plătit până acuma 
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80 de mii de euro, calculat la nivelul de astăzi, pentru că sigur că redevența s-a 
indexat anual începând cu 1995. Practic, dacă am vinde terenul, cam ăsta ar fi 
nivelul. Nu cred că putem să mergem..., că deja redevența aia, de a recupera 
valoarea terenului în 25 de ani deja au plătit-o până acum. 

Domnul Marina Vasile  - director executiv Direcția Patrimoniu:  încă 24 de 
ani să mai plătescă 80 de mii de euro, și pe urmă să vină să cumpere,  sigur că 
ar plăti cumva terenul de trei ori. Dar vom vedea.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: asta este o altă problemă. 
Domnul director Marina Vasile: ăsta este motivul pentru care nu am 

solicitat ca Romtelecom, nu am invitat-o la renegociere. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: revin, nu este vorba de Romtelecom, ci 

este vorba de contractul de asociere în participațiune cu OMV Petrom. Deci nu 
vorbim de Romtelecom. Eu nu m-am referit la acel contract.  

Domnul director Marina Vasile: v-ați referit la faptul că am solicitat 
prelungirea unui contract, ori OMV – ul nu este în această situație. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  îmi cer scuze, da, era vorba de altceva, îmi 
cer scuze pentru exprimarea ambiguă. Este vorba de contractul de asociere în 
participațiune cu OMV Petrom. Dacă i-ați invitat la renegociere a acestei clauze, 
da sau nu? Că este foarte simplu. Și dacă nu, propunerea mea este să faceți 
acest demersuri în foarte scurt timp, să-i invitați la o renegociere și să veniți în 
fața consiliului local cu acel document al renegocierii, în vederea modificării 
clauzelor contractuale. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
mulțumesc! Mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, haideți să votăm proiectul. 

Domnul consilier Peteleu Ioan:  doamna secretar nu are microfonul pornit. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: e 

prea târziu. Vă rog deschideți votul! 
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:   deci 

terenul acela trebuie să revină în proprietatea publică și sub nici o formă nu 
avem ce discuta despre o eventuală vânzare, domnule director, iar parteneriatul 
rămâne extrem de păgubos. 

Domnul director Marina Vasile: legat de care teren?  
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  nu 

mai reacționează nimeni, doamna secretar, că deja suntem de o jumătate de oră 
și pe proiectul ăsta și discută trei oameni între ei.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: și mai ales aia 
nu e o decizie a secretarei, ci e o hotărâre a consiliului local.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 
puteți întâlni în particular să discutați astea.  

Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: domnule președinte, am discutat ieri, pe comisii. Haideți să ... 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  am 
închis votul, am terminat, punctul este închis. Vă rog, comunicați-ne rezultatul 
votului!  

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 2 

Abţinere 4 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 
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Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Nu 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Da  

Cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, 4 ”abțineri” și un consilier sau un 
vot nu s-a colectat, proiectul a fost adoptat. Mulțumesc! 

 
 Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru Integrat de Servicii Publice 
Comunitare", în municipiul Bistrita,Str.Grănicerilor nr.30 

Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avizul 
comisiilor reunite este favorabil cu 20 de voturi „pentru” din 20 de consilieri 
prezenți. 
 Vă rog, discuții pe acest proiect dacă sunt, stimați colegi? Dacă nu sunt, vă 
propun să votăm proiectul în forma prezentată de initiator, stimați colegi. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: nu știu ce s-a înregistrat ieri, dar eu       m-
am abținut la acest proiect de hotărâre, nu știu de unde aveți rezultatele acestea 
pe comisii, pentru că v-am mai spus și la un alt proiect de hotărâre unde ați dat 
un rezultat care nu era real.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: la 
care mă uit eu în calculator, proiect Plan Urbanistic Zonal ..., mă gândeam că am 
citit greșit... comisiile în 29 emit aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre în 
forma prezentată cu 20 de voturi ”pentru” din 20 de consilieri prezenți. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: ... asta spun, ceva nu s-a înregistrat bine, 
adică eu nu mi-am dat acordul pentru acest proiect pe aviz mă refer, ieri, pe 
comisii.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  nu-i 
nici o problemă, luând act de intervenția domnului consilier Peteleu, vă comunic 
avizul comsiilor cu 19 voturi ”pentru” și o ”abținere”.... 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: domnule președinte, la fel,      m-
am abținut și eu ieri, și vreau să vă spun că mi-am notat, am observat și  de-a 
lugul ședinței și până acuma, că nu s-a respectat numărul de voturi date ieri, ca 
aviz, pentru fiecare proiect în parte. Una era ieri contabilizat și alta este astăzi. 
Ieri erau contabilizate 16 voturi ”pentru”. Eu sunt unul dintre cei care am dat 
”abținere” la acest proiect, ca aviz. 



39 

 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  deci, 
este posibil, iertați-mă, la mine scrie cu roșu. Vă rog secretariatul, mia trimiteși-mi 
o dată pe mail, poate mi-ați trimis un draft. Vă rog trimiteți-mi încă o dată, dacă 
mă aude cineva, stăm două minute. Deci la mine, într-adevăr totul e scris cu 
roșu, sper că n-am primit un draft sau un document de formă intermediară.  Într-
adevăr, ceea ce văd eu este scris cu roșu.  
 Am primit încă o dată avizele, le deschid, numai un moment. 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:  dacă-mi permiteți, vă readuc 
aminte, erau 16 votuti ”pentru”, 2 ”abțineri” și 2 consilieri nu au votat.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  am 
două avize de astăzi, dar nu astea mă interesează. Mă interesează avizele 
celelalte, de ieri, vă rog! E posibil... bine că ne-ați ..., vă rog, secretariatul... 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  deci la ăsta aveți așa: 16 voturi ”pentru” și 
2 ”abțineri”, uitați, am rezultatul de ieri. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   e 
limpede. Vă rog secretariatul, trimiteți-mi încă o dată avizele.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: se verifică 
acuma dacă nu s-a decalat ceva.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
acuma nu știu cât vedeți dumneavoastră, ăsta e avizul pe proiectul..., v-am făcut 
o poză de pe ecran, deci ăsta este, asta am, asta citesc. 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:  păi undeva lucrurile s-au rupt.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  bun, 
acuma că mi-ați atras dumneavoastră atenția, văd în alt context și faptul că sunt 
scrise toate cu roșu. E posibil ca să fi ajuns, dintr-o eroare, un proiect al 
documentului, la mine. 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: s-au constatat astfel de greșeli și 
la proiectele de dinainte, la unele dintre ele, doar că am zis, probabil, din 
greșeală. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: o să primiți, 
domnule președinte, încă o dată pe mail, ceva nu s-a salvat. Deci primiți acuma 
pe mail.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  vă 
rog! 
 Domnul consilier Antal Attila: poate s-au amestecat. Nu suntem obișnuiți 
încă cu sistemul online. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  da, 
da. E ca testul ăla de angajare. Știți cum e? (testul cu degetele de la mână). 
 Domnul consilier Mîrza Teodor: să sperăm că e ultima ședință – poate că o 
să le facem live, dar în sala de ședință a consiliului local.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: ați primit, 
domnul președinte?  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   
verific acum. Da, am primit.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  verificați, domnule președinte, că domnul 
Cristian Niculae, domnul viceprimar se grăbește să finalizăm ședința, probabil 
are o ședință foto după.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:    
bun. Am primit un nou set de.... 
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 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului: 
domnule Peteleu, vă  iau cu mine. Auziți, când mă duc pe șantiere, dacă doriți să 
veniți cu mine, veniți, că, cu mare plăcere vă iau cu mine! 
  Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:     
domnilor colegi, suntem live încă, să știți! 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului:  și vă 
las loc și în poză, să știți.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   nu este cazul, respectați starea în care 
suntem. Uitați, și domnul primar o respectă, dumneavoastră nu. Și n-ați învățat 
nimic de la domnul primar. Dânsul nu și-a făcut poză pe toate șantierele patriei.  
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului:  
domnule Peteleu, eu vă spun că Primăria Bistrița muncește și eu arăt cetățenilor 
ce face Primăria Municipiului Bistrița. Punct. Oamenii și bistrițenii trebuie să fie 
informați în permanență cu ceea ce facem, că altfel se va spune că tăiem frunze 
la câini. Eu nu vreau acest lucru. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: dumneavoatră spuneți că dumneavoastră 
faceți, nu primăria. 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului:   
primăria face.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:      
domnilor colegi, vă comunic avizul pentru acest proiect: 16 voturi ”pentru” și     2 
”abțineri” și vi-l și arăt. 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: exact. În sfârșit. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: corect, corect.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:       
deci s-a trimis un document, o formă intermediară. Eu îmi cer scuze, n-am altă 
soluție. Mulțumesc că m-ați .... evident, e mail-ul meu, eu l-am primit pe mail și 
eu îl citesc, n-are cum să fie decât vina mea.  
 Dacă sunt intervenții pe acest proiect, punctul 13 - Planului Urbanistic 
Zonal "Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare"? Poftiți! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: și noi ne 
cerem scuze, domnul președinte! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumim! E în regulă, cu toții experimentăm modalități noi de a lucra și asta e 
situația, trebuie să ... 
 Domnul consilier Rus Contantin: pentru a nu mai greși, vă rog să citiți 
numai aviz pozitiv sau negativ. Cine dorește să vadă, va putea vedea numărul de 
voturi. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: e în 
regulă. Adică trebuie să fim riguroși, adică colegii au avut dreptate să atenționeze 
că ceva nu e în regulă.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  numai că pe procedură trebuie să spuneți 
și cu câte voturi a fost obținut acel aviz.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  dar 
am spus. Da, da, e corect să se spună și să se spună o cifră reală.  
 Bun. Dacă nu sunt intervenții, haideți să votăm proiectul 13. Deschideți 
votul, vă rog! Poftiți, se poate vota, vă rog! Mulțumesc! Închideți votul. 

Rezultat Vot 

Da 18 

Nu 0 
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Abţinere 2 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Nu a votat 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abț 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da  

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Da  

 18 voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” și un consilier nu a votat sau nu a fost 
colectat votul, proiect adoptat. Mulțumesc!  
 
 Punctul 14 a fost retras. 
 
 Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire spatii comerciale, 
sistematizare pe verticală amenajări exterioare, accese, parcaje, totem 
panouri publicitare” în intravilanul municipiului Bistriţa, str. Andrei 
Mureşanu, nr. 7-9 

 Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avem 
pentru acest proiect, stimați colegi, aviz favorabil al comisiilor reunite cu  17 
voturi „pentru” și 2 ”abțineri”. 

Vă rog, dacă sunt intervenții?  
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: eu am o 

precizare. 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  vă 

rog, doamna secretar.  
Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: stimați 

consilieri, dacă ați observat, această documentație este în cadrul instituției 
noastre de peste un an de zile. În conformitate cu prevederile Legii 350 consiliul 
local trebuie să analizeze și să voteze cu celeritate o documentație completă 
depusă în cadrul instituției. Respectiv în termen de 30 de zile de la depunere 
trebuie făcut referat de aprobare și raport, și după 45 de zile de la finalizarea 
dezbaterii publice trebuie să intre în atenția consiliului local pentru admitere sau 
respingere, prin hotărâre a consiliului local.  



42 

Stimați consilieri, dacă se tergiversează aprobarea PUZ-urilor, așa se 
explică că sunt foarte mulți dezvoltatori imobiliari care resping ideea întocmirii 
unui PUZ. Mulțumesc! 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
Doamna secretar, iertați-mă! N-am înțeles ce treabă are consiliul local cu 
povestea asta. Noi l-am primit alaltăieri și-l votăm astăzi. Noi nu tergiversăm 
nimic. Deci, vă rog! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  având în 
vedere articolul 25 din Legea 350, era obligatoriu să vă informez. Mulțumesc! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  domnule 
președinte, aici, mă rog, folclorul românesc are multe expresii interesante. Aici e 
vorba despre o capră, dar nu vreau să mă duc mai departe cu proverbul 
românesc. Cert este că planurile urbanistice zonale care se fac pentru a modifica 
Planul Urbanistic General, au un regim foarte laborios și intim. Trebuie să stea 
afișate înainte de ședința comisiei tehnice după care trebuie să stea afișate și 
înainte de aprobarea în consiliu, chestie care, cel puțin eu și colegii cu care 
lucrăm, am spus că dacă a fost afișat o dată, să nu mai mergem cu încă o 
afișare. Cine credeți că a făcut solicitare și la minister și la Prefectură, să facă 
precizări dacă mai trebuie afișare de 45 de zile? Doamna secretar. Deci 
dumneaei a solicitat precizări clare, ca să mai punem încă 45 de zile, după cele 
30 de zile care au stat înainte de ședința comisiei tehnice. Adică eu cred că sună 
chiar aberant să faci tot posibilul ca să prelungești aceste aprobări a planurilor 
urbanistice și pe urmă să vii să acuzi pe alții sau să spui că sunt proceduri foarte 
lungi. Și eu spun că nu tergiversează consiliul local, spun că procedurile sunt 
foarte lungi, spun că după ce stă 30 de zile afișat și intră în comisia tehnică de 
urbanism, apoi așteptăm răspunsurile la solicitările sau la întrebările care le fac 
membrii comisiei, modificarea documentației și apoi intrăm în altă perioadă de 
afișare.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: da, 
noi în general știm toate astea, domnul primar, și asta e situația, repet... doamna 
secretar, scrie în regulă, ne-am lămurit, în regulă. 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: nu v-ați 
lămurit. Numai o precizare am.  

Vă rog, doamna secretar, dacă proiectul ăsta nu are nici o problemă de 
legalitate, am reținut. Discuția pe fond o facem altădată, în alt context, nu aici.  

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  niciodată nu 
aveți timp pentru chestiuni extrem de importante cu privire la... deci, trebuie să-i 
dau la domnul primar, pentru că m-a nominalizat, iar legea vă obligă să-mi dați 
cuvântul. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
doamna secretar, vă rog nu mai interveniți, vă rog mult, ne-am lămurit. 

Domnul Viceprimar Niculae Cristian Marius: de când doamna secretar 
trebuie să-i dea replici primarului?  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: pentru că a 
avut o atitudine incorectă și nu-i adevărat, că eu nu am tergiversat, ba mai mult, 
am să vă trimit pe mail o adresă pe care eu am ..., vă rog să mă ascultați cu 
atenție pentru că e în interesul consiliului local și al orașului Bistrița.  
       Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
doamna secretar, vă rog, nu ne interesează.  
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 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  nu fiți ironic. 
Deci vă interesează pentru că domnul primar a făcut niște aprecieri la adresa 
mea, incorecte.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  dar 
nici aprecierile acelea nu ne interesează, chiar nu fac obiectul discuției noastre. 
Nu vă supărați, nu vreau să jignesc nici pe domnul primar, nici pe 
dumneavoastră.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  e vorba de 
un regulament aprobat de dumneavoastră și pe care nu l-ați mai revăzut. Intră în 
obligația dumneavoastră, conform Ordinului 2701 ... 
 Domnul Viceprimar Niculae Cristian Marius: ...numai puțin, că nu mai pot. 
Doamna secretar, dacă doriți să vă exprimați opinii și să dați replici în consiliul 
local, vă rog candidați la consiliul local, doamna secretar.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   
domnul viceprimar, vă rog! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: deci am făcut 
o adresă la Ministerul Dezvoltării și-o să v-o trimit și dumneavoastră, în sensul 
de-a simplifica procedura de consultare publică, dar trebuie desfășurată cu foarte 
multă seriozitate.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  după textul 
care l-ați dat nu arată că simplificați procedura și la răspunsul ambiguu al 
ministerului, ați revenit cu o solicitare de precizări la prefectură, care v-au dat 
dreptate, într-un fel sau altul, astfel încât s-a mai prelungit cu 45 de zile 
respectiva afișare. Cam aste e situația. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  nu, domnul 
primar, dezinformați, nu-i așa. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: domnul președinte, dacă-mi permiteți să 
intervin pe proiect. Ideea este în felul următor, că se pare că îi dați cuvântul 
domnului primar să spună orice, dar pe umră, la răspunsuri care să conteste sau 
să confirme acele spuse ale domnului primar, nu mai vreți să ascultăm și pe 
ceilalți participanți la ședință.  
 Este clar observația doamnei secretar și nu numai a dânsei, pentru că au 
mai fost proiecte de hotărâre exact pe această temă – deci planul urbanistic 
zonal, în care nu ni s-a putut răspunde de ce au stat șase luni de zile, după ce 
aveau toate avizele, până să vină pe masa de consiliu. Aritmetic, 365 minus 45 
de zile, da, sau minus 65 de zile, sau minus 75 de zile, dă o sumă, până la 
diferența sumei sunt enorm de multe luni în care nu se întâmplă absolut nimic, 
domnule președinte. Asta este marea problemă, nu este singurul caz. Nu văd 
cum poate să stea un investitor să aștepte un an după o hotărâre de consiliu 
local. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
consilier, dați exemple concrete și-o să vă dăm și noi răspunsuri concrete, cât am 
așteptat ca să prezinte modificările solicitate în comisia tehnică și pe urmă o să 
vedeți că nu le ținem noi, la noi aici, peste termenele legale.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan: eu nu mai vreau să intervin, am văzut cum 
se lucrează. Spuneați, domnule președinte, la începutul ședinței, că ar trebui să-
mi grăbesc ritmul în.., dar uitați-vă ce ritm are Primăria municipiului Bistrița și pe 
urmă o să-mi grăbesc și eu ritmul când face și primăria lucrul acesta. Mulțumesc! 
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 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: domnule președinte, dacă-mi dați 
voie? 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
poftiți, domnul Mârza!  
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: aș vrea să mă refer puțin la PUZ-ul 
acesta. Observ că de data asta avem spații verzi ca și cum am avut și la celelalte 
PUZ-uri de centre comerciale, dar ar trebui să fim puțin atenți în faza de proiect 
tehnic și în faza de implementare a proiectului pentru că în zona de sus, în zona 
de la Kauffland, o situație a fost în PUZ și o situație vedem în realitate unde 
spațiile verzi aproape că nu mai există. În PUZ erau trecute spații verzi, acum, în 
realitate practic nu mai există acele spații verzi. Aici văd că avem și de data asta 
în PUZ spații verzi, sper să existe un control, să se respecte prevederile din PUZ, 
să nu se modifice în faza de proiect tehnic sau în faza de execuție să dispară 
toate aceste spații verzi. Vă mulțumesc! 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
consilier, trebuie să veniți cu precizări clare și exacte. Trebuie să spun că și eu 
am prins, de exemplu la blocurile de la Kauffland-ul de jos, când spațiile verzi au 
fost făcute pe un teren care era asfaltat, au adus pământ și au făcut. Din fericire, 
spațiul verde acela încă există. Și atunci m-am dus și le-am spus,   dați-l afară 
totul că nu e spațiu verde. Dar acel spațiu verde există și astăzi și 
dumneavoastră dacă veniți și spuneți că spațiile verzi care sunt prevăzute în 
anumite documente nu apar mai departe, trebuie să ne spuneți concret, mergem 
și le verificăm și vă spunem aveți sau n-aveți dreptate. Adică nu ne ascundem, 
putem greși, că suntem oameni. Dar la modul general spunând lucrurile, ele n-
arată nicicum sau arată prost și eu nu vreau să discut în felul acesta.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  aici v-aș putea da un exemplu, domnule 
primar, și puteți lua și hotărârea de consiliu, adică ședința, procesul – verbal aș 
ședinței la PUZ-ul unde s-a construit SELGROS și celălalt centru comercial, să 
vedeți ce propunere am făcut acolo și să vedeți care este rezultatul. Deci 
exemplele sunt clare și nu este numai unul singur în sensul celor spuse de 
domnul Mârza. Ideea este că se trece cu proiectele, cu PUZ-urile cum se trece, 
după care proiectele tehnice nu se mai respectă atliteram. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  concretizați și 
acolo domnule, nu îmi spuneți că la PUZ-ul acela ați avut o propunere, haideți cu 
elemente concrete și mergem și le verificăm.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   domnule primar, dar aveți la dispoziție 
toate documentele, sunteți șeful executivului, domnule. Adică ce-mi cereți mie, să 
iau procesele-verbale ale ședinței respective?  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   domnule 
consilier, nu mă interesează dacă Selgros a făcut sau n-a făcut spațiu verde sau 
n-a făcut o construcție. N-am o problemă cu ei. Putem să-i verificăm la sânge să 
vedem care-i treaba. Dacă știți c-ați făcut o propunere și nu s-a respectat, haideți 
să vedem propunerea respectivă și mergem să verificăm.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  păi tocmai asta vă spuneam. Dar luați 
procesul – verbal al ședinței, luați PUZ – ul și vedeți.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: nu, ați spus-o 
la modul general, c-ați făcut o propunere, dar trebuie să spuneți exact ce ați 
propus. Adică nu vorbim așa, la modul general. Știu că și la Selgros 
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  Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, domnule primar, am propus să se 
planteze copaci în parcare, în spațiile care delimitează zonele de parcare. Vedeți 
dumneavoastră vreun copac? 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  s-a aprobat 
propunerea dumneavoastră? 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   a, dar bineînțeles că s-a aprobat. Păi luați 
procesul-verbal al ședinței.  
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: era trecut în PUZ. Dar eu zic altceva. 
În momentul în care se elaborează proiectul tehnic – proiectul tehnic nu mai vine 
în consiliu local sî avem noi control asupra lui. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  bineînțeles, asta este problema. Și cei 
care aprobă proiectul tehnic și dau autorizația de construire, nu este altcineva 
decât domnul primar cu executivul. Deci asta nu înțelege dânsul și aruncă ... 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   nu este nici 
un proiect și nici o autorizație de construire care să nu respecte planurile 
urbanistice aprobate. De 12 ani de când sunt aici, nici unul nu este.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  haideți, domnul primar, vă dau eu 
exemplu: unul Crinilor, unul Calea Moldovei, ce Dumnezeu vorbiți acuma? Nici 
unul nu respectă, nici unul nu respectă, nici PUZ, nici autorizația de construire.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  acelea sunt 
străzi, nu sunt obiective. Acelea sunt străzi, care le spuneți dumneavoastră. 
Puteți să-mi spuneți și municipiul București sau municipiul Bacău. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   construcția de opt sau nouă etaje de pe 
Crinilor, construcția de șapte niveluri de la intersecția Lucian Blaga cu, Calea 
Moldovei. A respectat PUZ și autorizația de construire?  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  a respectat 
legislația și dacă au câștigat în instanță în fața noastră, înseamnă că au 
respectat legislația, pentru că legislația n-o face nici Crețu, nici Rus, nici Peteleu, 
nici Pop Monica – o face instanța. Și dacă în instanță și-au întăbulat alea, 
construcțiile la nivelul ăla, înseamnă că aia este legea, domnule consilier, și 
trebuie s-o respectăm. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: au respectat autorizația de construire? Da 
sau nu? Lăsați-mă cu textele astea care le aud de ani de zile. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: au respectat 
autorizația de construire.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan: da? Câte etaje erau pe conctrucțiile 
acelea? 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: câte i-au dat 
voie instanța. Câte i-a dat voie instanța, atâtea a făcut.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  bun, 
vă rog! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: stimați 
consilieri, orașul Bistrița are nevoie de un regulament privind spațiile verzi, așa 
cum au foarte multe consilii locale, aprobate prin hotărâre de consiliu local. Deci 
spațiile verzi sunt Cenușăreasa urbanismului la nivel de municipiu Bistrița. Plaja 
de spații verzi trebuie făcută de către un specialist peisajist, aspect pe care nu se 
pune accent în instituția noastră. Vă mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  deci 
vă rog, dacă mai interveniți, pe cuvântul meu, suspend ședința pe toată durata 
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intervenției dumneavoastră. Ce legătură are regulamentul ăsta cu ce discutăm 
noi aici, doamna secretar?  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: deci 
regulamentul – pentru că noi nu avem un regulament de spații verzi, domnule 
jurist, un regulament cum au alte consilii locale. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   
doamna secretar, vă întreb expres: vă rog să-mi spuneți, ca să se consemneze, 
ce legătură are PUZ-ul... vă rog, nu mai vorbiți peste mine, vă rog! Așteptați să 
vă formulez întrebarea. Ce legătură are intervenția dumneavoastră anterioară cu 
ce discutăm noi aici? În ce fel completează sau lămurește proiectul ăsta?  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  deci avem 
probleme foarte grave cu amenajarea spațiilor verzi ... 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:    n-
ați răspuns la întrebare. Deci ați avut o intervenție care n-are nici o legătură cu 
ce discutăm noi aici. Mulțumesc! M-am lămurit. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  nu ați 
înțeles, domnul consilier! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:     vă 
rog, nu presupuneți ce înțeleg eu și ce nu înțeleg, că înțeleg mai mult decât 
credeți dumneavoastră. Mulțumesc! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: o să vă invit 
să vedeți proiectele tehnice cu spațiile verzi. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:     vă 
rog, nu mai interveniți. doamna secretar, vă rog, nu mai interveniți! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: eu semnez 
autorizații de construire și era vorba de proiectul tehnic.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:      
doamna secretar, vărog nu mai interveniți. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: dar mergem 
pe cauză. 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius - Viceprimarul municipiului 
Bistriţa: domnule președinte, aveți cumva posibilitatea să opriți microfonul 
doamnei secretar? 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:       
văd că nu am. Vă rog, domnul viceprimar! Vă rog, doamna secretar, nu mă rugați 
să continuu, că eu coduc ședința. Continuăm când ... 
 Mai sunt intervenții, vă rog?  
 Dacă nu, haideți să votăm proiectul! 

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 5 

Au votat 21 

Nu au votat 0 

Absenţi 0 

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da  

Bria Dumitru Alexandru Da  

Drulea Dorin Valentin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da  

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da  

Hangan Sorin Abț 
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Kozuk Andrei Ioan Da  

Marton Virgil Leonuţ Abț 

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 Abț 

Tabără Camelia Da  

 Cu 16 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” proiectul a fost adoptat. Mulțumesc! 
 
 Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea în anul 2020 a unui sprijin financiar de la bugetul local al 
municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult, care aparţin cultelor religioase  
recunoscute din România 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole și se adoptă cu votul deschis al 
majorității consilierilor locali în funcție. 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: avem 
aviz favorabil pentru acest proiect, stimați colegi, cu 13 voturi ”pentru”, un vot 
”împotrivă” și 3 ”abțineri”. 

Vă rog, dacă sunt intervenții pe acet proiect? 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 

președinte, v-aș ruga să-mi permiteți mie să fac o intervenție. 
Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 

rog, domnule primar! 
Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: lista și tabelul 

care l-ați primit ca anexă la hotărâre, are la bază solicitarea făcută de unitatea 
centrală de cult. Pe baza solicitărilor, conform legii, a acestei unități centrale, am 
făcut lista respectivă.  

Cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței de consiliu de astăzi, 
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălăjului a venit cu o modificare, cu o listă 
de modificare în care ne face solicitarea ca suma care a fost alocată la poziția 2, 
poziția 3 și poziția 7, adică pentru bisericile ortodoxe, să fie modificată în felul 
următor: la poziția 2 în loc de 20 de mii – 10 mii; la poziția 3 în loc de 25 de mii – 
20 de mii și la poziția 7 în loc de 25 de mii – 10 mii. Suma rezultată în valoare, ca 
economie, în valoare de 30 de mii să fie repartizată parohiei Sfântul Gheorghe – 
10 mii de lei, cea de la Piața rușilor, piața din Calea Moldovei, tot 10 mii de lei la 
Parohia Buna Vestire de pe Strada Ghinzii și tot 10 mii de lei la Parohia Bistrița 
Subcetate. Aceasta este solicitarea Mitropoliei Clujului, deci solicitarea unității 
centrale de cult care vine cu o revizuire a solicitării care a avut-o inițial. Eu pot să 
vă trimit pe mail dacă doriți, această solicitare care, repet, a venit acuma, dar 
cred că trebuie să ținem seamă de această solicitare. Întotdeauna repartizarea 
sumelor către biserici   s-a făcut de către unitățile centrale de cult și în cadrul 
sumei care a fost inițial repartizată Mitropolia a venit cu acea sumă.  

La poziția 1, unde e vorba de o biserică Monument istoric de clasa A, 
Mitropolia a lăsat suma care a fost prinsă inițial, 535 de mii de lei.  

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
ajutați-mă, domnul primar, poziția 2 diminuare cu 10 mii lei.... 
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Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: diminuare de 
la 20 mii la 10 mii lei, poziția 3 diminuare de la 25 mii lei la 20 mii lei ... 

Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  ...și 
poziția 7 de la 25 mii la 10 mii lei, mulțumesc! 

Dacă mai sunt intervenții? 
Domnul consilier Sărmășan Mihai Lucian: domnule primar, o întrebare – 

înafară de aceste parohii care s-au adresat entității centrale, au mai fost și 
altele? Și entitatea centrală selectează în funcție de necesități sau doar acestea 
au depus acolo?  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  nu, au depus 
și altele și tocmai de aceea vine Mitropolia cu o modificare, ca să mai dăm și la 
alții. Deci parohiile dau solicitarea la unitatea centrală de cult, iar unitatea 
centrală trimite cererea către noi bineînțeles, făcând selecție. Dar repet, eu am o 
scrisoare, solicitare de la Mitropolie și acuma mi-a venit cealaltă cu modificarea 
asta. Eu cred că trebuie s-o luăm în considerare, bineînțeles că banii vor fi 
cheltuiți legal, pe bază de documente legale.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan:  domnule primar, dacă-mi permiteți o 
întrebare? În această scrisoare Mitropolia a trimis cumva atașate și devizele 
estimative pentru eventualele lucrări pe care au nevoie să le facă? Sau au zis o 
sumă așa, estimativă? 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: nu au trimis 
devizele, au spus că devizele le vor trimite imediat, în perioada imediat 
următoare, adică de luni începând, că le-am spus că mâine nu lucrăm, că au 
spus că îmi trimit mâine, dar am spus că că nu e cazul, să le trimită luni.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan:   păi atunci pentru ce sunt alocați 
banii? De unde știm pentru ce sunt alocați banii?  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: toate aceste 
parohii care au venit în plus sunt biserici în construcție, ele au niște devize foarte 
mari pe care noi le-am văzut în anii dinainte și sunt sigur că vor putea cheltui 
legal banii aceștia. În cazul în care nu vor avea documentele legale, bineînțeles 
că nu vor primi banii. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan:  eu vă propun, domnule primar, să 
amânăm atunci acest proiect, să amânați acest proiect până când vom avea 
documentația din spatele acestor sume pe care le cer.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
consilier, verificarea documentațiilor se face de către aparatul primăriei. 
Problema dumneavoastră este de oportunitate de a aloca conform solicitării 
Mitropoliei. Adică să-i întârziem pe toți ceilalți, să intrăm peste o lună, când ei pot 
să-și facă deja lucrările, nu cred că are sens. Nu văd de ce, pentru că la ora 
actuală noi avem documentele legal.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: vorbind de oportunitate, acum în 
perioada asta de criză, chiar nu este oportun deloc să alocăm sume către culte. 
Ar trebui să le alocăm către zonele care sunt mai expuse acestei situații de criză.  

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
consilier, în bugetul municipiului Bistrița a fost prevăzută suma pentru sprijinirea 
bisericilor. A fost votat bugetul municipiului Bistrița și noi am trimis adrese către 
cultele care au reprezentanți în Bistrița să vină cu propuneri. Au venit cu 
propuneri, nu știu dacă, nu știu – știu – punctul meu de vedere este că nu e cazul 
să retragem sumele acestea și să încercăm să le ducem într-altă parte. Și 
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bisericile și viața trebuie să meargă înainte, trebuie să funcționeze și trebuie să 
își rezolve problemele lor. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: sigur că da, dar cu toții facem 
sacrificii în perioada asta și cred că și mitropolia ar avea înțelegere în această 
perioadă de situație de urgență să nu cheltuiască bani pe, eu știu, lucrări de 
construcții. Înțeleg lucrările de reparații curente sau întreținere, dar chair pe 
investiții în construcții în perioada asta cred c-ar fi... 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: domnule consilier, ascultați-mă puțin, sunt construcții începute din anii 
trecuți, trebuie lăsate neterminate?  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  eu 
am cerut cuvântul.   
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   vă 
rog, haideți să încercăm să ordonăm un pic. 
 Domnul consilier Marton Virgil Leonuț: se poate, stimați colegi? Domnule 
președinte? 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
numai un moment, vă rog, vă rog! 
 Domnul consilier Marton Virgil Leonuț: deci stimați colegi, vreau să vă 
spun scurt că exceptăm orice populism. Vă rog să reflectați asupra acestui vot 
într-un an în care ne confruntăm cu criză sanitară și urmată de criză în 
învățământ unde colegul Antal spunea mai devreme că e nevoie de bani pentru 
elevi și alte chestii, urmată de criza în economie, noi luăm banii și îi împrăștiem 
înspre biserici. Într-adevăr bugetul s-a votat pentru biserici, dar s-a votat înaintea 
situației de criză. Se pot conserva acele lucrări, se pot contiua acele lucrări în 
momentul în care se va reveni la normal. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc! 
 Doamna secretar, vă rog! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița:  
stimați consilieri, am vrut să întreb dacă această solicitare, această modificare a 
anexei a venit în timpul ședinței? Pentru că înaintea ședinței dumneavoastră nu 
am primit o adresă care să v-o multiplicăm, să v-o punem la dispoziție, și nu am 
garanția că rapoartele au fost refăcute dacă documentația a fost refăcută, 
revăzută și însușită de către aparatul tehnic, economic și juridic din cadrul 
primăriei. Procedura este extrem de riguroasă și eu cred că nu se procedează 
corect a modifica pe plenul ședinței consiliului local o anexă și propunerea mea 
este de amânare pentru o altă ședință. La fel, când domnul primar a citit 
diminuările și eu am crezut că propunerea se face de către Patriarhie către 
unitățile școlare pentru lap-top-uri. Eu cred că într-un dialog cu biserica, pe plan 
local, bănuiesc că se va găsi înțelegere și pentru eventuale economii și o analiză 
atentă a proiectului de hotărâre. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții? Domnul Antal Attila ați vrut să interveniți, 
mai doriți? 
 Domnul consilier Antal Attila: da, am dorit să intervin și eu, eventual la ce a 
spus colegul Mârza, poate că ar fi o propunere viabilă dacă am spune un termen 
până când să aducă devizele unde trimitem, unde schimbăm destinația acerstor 
sume și dacă nu aduc devizele, atunci nu o să primească banii. 
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 Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun este un fel de semiglumă, atunci 
când acordăm sume de bani societăților sau ONG – urilor din care facem parte, 
de obicei ne abținem. Acuma toți suntem ortodocși sau     romano-catolici, poate 
că ar trebui să ne abținem.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc, domnule consilier! 
 Domnul consilier Rus Contantin: aș dori să intervin, domnule președinte!  
 Doamna consilier Tabără Camelia: da, și eu vreau să intervin! 
 Domnul consilier Rus Contantin: am tot ridicat degetul, domnule 
președinte, văd că nu vedeți .... 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: dar 
nici acum nu vă văd. 
 Domnul consilier Rus Contantin: ... nu mă vedeți, îmi pare rău. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: și vă 
explic și de ce – am un document deschis în partea de jos. 
 Doamna Tabără Camelia, poftiți! 
 Domnul consilier Rus Contantin: puneți-mă mai sus, că eu sunt înaintea 
doamnei Tabără, cu tot respectul pentru feminitatea dumneaei. 
 Doamna consilier Tabără Camelia: mulțumesc mult de tot! Eu cred că nu e 
cazul să amânăm pentru că modașitatea asta de a repartiza bani bisericilor se 
face de 12 ani și toată lumea a concluzionat că e un lucru bun. Forurile centrale 
știu mai bine decât noi care sunt nevoile și care sunt vulnerabilitățile în interiorul 
cultului, știm cu toții că de-a lungul anilor au fost ajutate toate cultele și toate 
confesiunile. Din câte am văzut eu, reportaje și analize, biserica, la nivel central, 
biserica ortodoxă a făcut extrem de multe acțiuni sociale și de ajutor în această 
perioadă și pe materiale sanitare și, și pe ajutorarea familiilor nevoiași. Eu cred 
că tocmai faptul că ei, de regulă, știu foarte bine care sunt prioritățile, tocmai 
faptul că și ei au intrat într-o perioadă altfel, au venit cu această solicitare pe 
ultima sută și nu cred că e cazul să ne îndoim vreunul de solicitarea despre care 
ne vorbește domnul primar. Eu cred că trebuie să votăm. Dacă facem calcul cât 
anume din buget se duce în zona asta, cumva e contribuția orașului pentru 
confesiuni, la modul general și e absolut rezonabilă și în limite decente. 
Mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! Domnul Rus Constantin, vă rog! 
 Domnul consilier Rus Constantin: sigur că sunteți extrem de subiectiv în 
repartizarea luărilor de cuvânt și atunci uneori cei pe care ne tot lăsați către final 
nu mai avem nimic a spune.  
 Însă eu aș vrea să revin pe o chestiune pe care s-a mai discutat. Eu unul, 
în general, am fost împotriva alocării de fonduri pentru biserici,   gândindu-mă că 
mai mult trebuie pentru școli. Acuma suntem într-o perioadă critică în care, din 
câte știm, am văzut, și eu sunt creștin ortodox, poate mai puțin practicant, dar 
știm problemele cu care se zbat acuma bisericile. Am văzut o mulțime de biserici 
care nu mai au nici ele venituri pentru a-și rezolva problemele, probabil de 
reparații, de încheiere a unor reparații și sunt unul dintre cei care am susținut 
foarte mult, la momentul potrivit, nici nu mai știu când, acum trei legislaturi, să nu 
mai venim fiecare să propunem, la biserica din apropierea mea, la biserica 
cealaltă, la biserica aialaltă, ci să cerem celor care conduc destinele unui anumit 
cult pentru că acolo, mă gândesc că măcar biserica nu ne minte. Mă gândesc că 
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trebuie să avem încredere măcar în reprezentanții bisericilor că nu ne mint, că au 
nevoie de 5 mii de lei, de 15 mii de lei, de 10 mii de lei pentru a finaliza niște 
lucrări. Și până acum s-a dovedit că a fost cea mai bună alegere. Adică 
dumnealor să ne propună, și nu fiecare consilier să venim să susținem o anumită 
biserică, un anumit cult, și din câte am văzut sunt repartizate așa cum ne-a 
precizat domnul primar. De aceea eu cred că a cere documente, să vedem cum, 
este obligativitatea administrației, a celor care se ocupă de aceste chestiuni. A, și 
eventual să vină să ne comunice că banii n-au fost folosiți cum trebuie, că 
fondurile alocate au fost folosite pentru alte acțiuni. De aceea eu cred că 
modalitatea aceasta s-a statuat foarte bine în Consiliul local Bistrița, banii au 
ajuns unde trebuiau și n-am auzit niciodată, de foarte mulți ani, să se fi întâmplat 
lucruri mincinoase. Mulțumesc, domnule președinte, eu n-o să mai intervin.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc, domnule consilier! Dacă mai sunt intervenții?  
 Domnul consilier Hangan sorin: da, vreau să zic că, cu siguranță, cu 
siguranță, nici nu mi-a trecut prin cap că biserica ar putea să ne mintă. Chiar 
cred că nevoile sunt mult mai mari decât cererea făcută de biserici, însă lăsând 
la o parte, și-i dau dreptate, a spus bine și doamna Tabără și domnul Costică 
Rus, însă dacă lăsăm populismele la o parte,  mi-ar fi plăcut ca din partea 
domniilor lor, doi dascăli respectabili pe care eu personal îi respect, dar cred că 
sunt respectabili și la nivel de Bistrița, mi-ar fi plăcut să văd și un proiect de 
hotărâre prin care cumpărăm tablete pentru toți acei elevi care nu au posibilitatea 
să participe, după cum bine știți, anul școlar se va termina online, și aș fi vrut să 
vedem că primăria și consilierii care sigur, au și această meserie frumoasă de 
dascăl, se preocupă ca noi să punem la dispoziție pentru toți acei copii, tablete, 
chiar și abonamente de internet. Sigur, acum o să săriți, o să spuneți că ..., dar 
eu aș vota cu două mâini proiectul ăsta, dar în același timp aș vrea să votez și 
celălalt proiect pentru copiii care n-au posibilitate. Nu știu de ce .... cu sigurnață 
sunt foarte mulți care nu au posibilitatea să particpipe la cursuri pentru că ... 
 Doamna consilier Tabără Camelia: domnul Hangan, eu cred că ăsta deja 
este un clișeu, pot să vă spun că încă nu există la nivelul sistemului de 
învățământ o analiză reală și corectă a ce înseamnă ”universe” cu elemente 
minimale pentru a putea lucra online. Duceți-vă prin școlile bistrițene, că despre 
asta vorbiți, și vedeți ce telefoane au copiii și apoi eu zic să facem,  și bineînțeles 
să-i susținem, să vedem de ce e nevoie, fiindcă s-ar putea o tabletă să nu-i 
confere posibilitatea să lucreze într-o anumită aplicație. Deci după ce vom face o 
diagnoză foarte corectă și obiectivă a ceea ce avem și a ce nevoi avem, atunci 
să vorbim. S-a derulat ani întregi programul Euro 200 pentru un calculator și 
vreau să vă spun că foarte puțini copii au aplicat, tocmai pentru că toată lumea 
are interes deosebit pentru calculatoare și pentru telefoane de ultimă generație. 
 Domnul consilier Rus Constantin: îmi cer scuze, domnule președinte, dar 
trebuie să dau o replică pentru că domnul consilier Hangan de regulă ia cuvântul 
preluându-mi ideile, deși ar putea să aibă opțiunile propri în consiliul local și fac o 
rectificare citându-l pe domnul Peteleu: mă numesc Constantin Rus, nu Tică Rus, 
profesia noastră este o profesie de dascăl și nu o meserie. Mulțumesc! 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: domnule președinte, vă rog, dacă-
mi permiteți, totuși, aștept de ceva vreme. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 
rog! 
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 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:  după cum bine știți, întotdeauna 
am fost unul dintre susținătorii tuturor unităților de cult religioase din Bistrița, și nu 
numai. La fel voi proceda și-n continuare, dar întrebarea mea se referă direct la 
domnul primar. Când a venit acea scrisoare de modificare   sau de completare, 
cum vreți să-i spuneți, și de ce nu a ajuns și la noi, consilierii? Dacă a venit 
acum, de 5 minute, acest proiect putea să fie trecut în forma cea de ieri, dacă nu 
făceam acea pauză de 10,15, 20 de minute, nu? 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: nu-i adevărat. Auziți, acea scrisoare a sosit cu o jumătate de oră înainte 
de ședința de consiliu.... 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:   păi și-atunci de ce nu am primit-
o și noi? 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  nu, nu, nu, a 
sosit la ora două și un minut, avem înregistrarea și încerc să v-o arăt... 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: îmi cer scuze.... 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:   exact, și atunci trebuia s-o avem 
și noi deja până acuma.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  uitați-vă, o 
aveți deja. 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: o avem în mâna dumneavoastră. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   o aveți pe 
mail. 
 Domnul consilier Sărămășan Mihai Lucian: o avem de la două și un minut? 
N-o avem de la două și-un minut. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:    o aveți de 
17 și 50 de minute.  
 Domnul consilier Sărămășan Mihai Lucian: păi bun, domnule primar, după 
trei ore și jumătate?  
 Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: nu vă este adresată. Este adresată 
primarului care era cu noi în ședință și v-a înaintat-o când a avut disponibilitate. 
Nu este adresată consiliului local.  
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:  vreau să vă spun că mi-am 
verificat mail-ul, eu nu am primit-o. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: doamna 
consilier, credeți că am primit-o de ieri? Sau credeți că nu este așa cum v-am 
spus? Credeți că-mi permit să vin în fața consiliului local să spun că am primit o 
scrisoare care n-am primit-o? Sau ce insinuați? 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: domnule primar, acuma, în 
această secundă și-n acest minut mi-ați trimis mie, pe mail, acea scrisoare care 
a intrat la dumneavoastră la ora 14. Despre ce vorbim? 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  vorbim 
despre faptul că am venit în ședința de consiliu cu propunerea care am    primit-o 
de la Mitropolie, de modificare a propunerii inițiale a lor. Asta am făcut.  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  da, 
mulțumim! 
 Domnul consilier Sărămășan Mihai Lucian: domnule președinte, vreau să 
vă întreb o chestiune, dacă noi ieri în ședinaț comisiilor reunite ... 
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 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:   
domnul Mârza, nu vă pot da cuvâtul. Are cuvântul domnul Sărmășan. 
 Domnul consilier Sărămășan Mihai Lucian: mulțumesc, domnule 
președinte! Aș fi vrut să vă întreb dacă noi, votând ieri în forma de ieri, la ședinaț 
comisiilor reunite, acuma, cu propunerile cu, care vine domnul primar putem vota 
așa proiectul de hotărâre?  
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: sigur 
că e o propunere de modificare, nu se promovează doar propunerile care vin din 
comisii, propuneri pot să vină și pe plen. Sigur că.... 
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița:  îmi asum eu această propuenre, domnul președinte, dacă trebuie făcută 
o propunere de către cineva. Îmi asum eu... 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  nu este 
cazul. Inițiatorul poate să vină cu propuneri de modificare și pe plen atunci când 
apar elemente intempestive, de ultimă oră, poate veni și inițiatorul. Deci eu sunt 
inițiatorul, am venit cu propunerea inițială, ați votat o anumită variantă, în ședința 
de consiliul, îmi doresc, să știți, domnule consilier Sărmășan, de 12 ani, să nu se 
facă propuneri decât în ședințele de comisii. Din păcate n-am putut ajunge la un 
astfel de regulament. Dar mă rog, legea, pentru că noi discutăm acuma pe lege, 
nu pe regulament, legea permite această propunere pe ședința de plen. 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara: cu atât mai mult, domnule primar, 
corect față de noi toți consilierii era - la începutul ședinței să ne prezentați acea 
scrisoare. Nimeni nu e împotrivă, doar că se vede rea voința de care dați dovadă 
și nu ați prezentat scrisoarea la începutul ședinței. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  în ce sens 
rea voință, doamna consilier?  
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:  adică să ne puneți, ca de obicei, 
în fața faptului împlinit. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: care fapt 
împlinit, e o propunere... 
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:  ne puneți dumneavoastră așa, în 
secunda zero... 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: doamna 
consilier, am venit cu o propunere la subiectul care se discuta, la proiectul de 
hotărâre.  
 Doamna consilier Gaga Seica Mărioara:   dumneavoastră o aveați de la 
începutul ședinței, trebuia să ne-o prezentați. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule președinte, dacă îmi permiteți și 
mie? 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  eu 
încerc să vă permit, domnul Peteleu, de cinci minute, că ați ridicat de cinci 
minute mână... 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  nu, eu aștept, îmi aștept rândul, nu-i nici o 
problemă. Da, mulțumesc! 
 Da, este o situație mai neplăcută, dar asta este. Puteam să avem acel 
document din momentul în care s-a primit, nu după patru ore, aproape, și puteam 
să-l analizăm la pauză.  
 Ca urmare, domnule președinte, pe procedură, vă solicit o pauză de 
consultări, de 15 minute, după care revenim la dezbateri, pentru că nu se poate 
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abrupt să vii, în momentul în care se discută proiectul de hotărâre, cu date, cu 
cifre care modifică proiectul de hotărâre. Da, eu vă spun sincer, am în față două 
monitoare, pe unul vă văd pe dumneavoastră, pe celălalt îmi deschid fișierele și 
lucrez în real time, să zic așa, dar nu se poate totuși, să vii cu niște propuneri 
care, până la urmă duc la bugetul consiliului local, conduc la bugetul consiliului 
local. Trebuie să avem timp și capacitate să analizăm aceste propuneri. 
Propunerile domnului primar, propunerile domnului primar puteau să vină în 
scris, în situația în care ne aflăm, pe e-mail, de la ora 14,00 și să analizăm la 
pauză și să votăm în cunoștință de cauză.  
 Vă solicit, pe procedură, pauză de consultări.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: domnule 
președinte, subliniez faptul că Mitropolia nu cere bani în plus, ci cere doar o altfel 
de repartiție a sumelor ca ea le-a repartizat inițial, deci nu avem ce să analizăm 
în plus chestiunea asta... 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: am înțeles perfect, am înțeles perfect, 
solicit pauză de consultări. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului Bistrița: o 
precizare, din punct de vedere legal, ca să vă ajute la negocieri. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ... iar dacă 
domnul consilier Peteleu spune astfel de lucruri, atunci ce pot să spun despre 
propunerea pe care a făcut-o domnul Peteleu în ședința de analiză a tarifelor, în 
care afecta un buget întreg. Dar a făcut propunerea atunci. Nu s-a votat 
propunerea aia, s-a votat alta. Eu repet, nu se modifică bugetul municipiului .... 
  Domnul consilier Peteleu Ioan: la propunerea pe care am făcut-o era vorba 
de diminuări și nu de majorări.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ... nu se 
modifică celelalte sume, ci exclusiv suma care a fost solicitată inițial de către 
Mitropolie.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan: trimiteți în scris, domnule primar, 
administrația se face pe documente. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 
rog, chiar este nevoie, ca să putem să mergem înainte, să vorbiți doar aceia 
cărora vă dau eu cuvântul. Vă rog din suflet! 
 Doamna secretar, vă rog! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  domnule președinte, eu eram la cuvânt, 
domnul primar a intervenit peste mine. Dumneavoastră nu l-ați oprit, vă rog! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
doamna secretar, vă rog, vreau să văd ce aveți de spus. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: deci 
acordarea sprijinului financiar se face în conformitate cu Otrdonanța Guvernului 
nr. 82 din 2001 și Hotărârea de Guvern nr. 1470 din 2002 care prevede o 
procedură extrem de riguroasă. La articolul 15 litera ”b” spune că nu se vor 
admite, la justificare, documente, atenție, care nu sunt cuprinse în devizul 
înaintat pentru obținerea sprijinului financiar. Deci devizul trebuie făcut înainte de 
obținerea sprijinului financiar și nicidecum ulterior. Biserica trebuie să constituie 
un exemplu și trebuie să vină cu această fundamentare, cu aceste divize care 
trebuie verificate de către colegii mei de la Direcția Tehnică și de la Serviciul 
monumente istorice, după care să intre pe masa dumneavoastră pentru 
deliberare. Mulțumesc! 
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 Domnul consilier Moldovan Vasile: domnul președinte, nu pot să nu 
intervin, am așteptat prea mult și nu pot să trec.  
 Doamna secretară, cred că știți foarte bine că toate bisericile depun 
solicitări cu un deviz. Niciodată, din câte știu eu de aproape 20 de ani, nu s-au 
repartizat sume după devize. Devizele erau mult mai mari. Ori la această dată 
sunt convins că toate aceste biserici care se restructurează numai în aceeași 
sumă au depuse la dumneavoastră aceste devize, rămânând ca luni doar să  
extragă ceea ce pot face din sumele pe care le solicită. Iar ceea ce spunea 
domnul primar, sigur, e o propunere a dândului de redistribuire a sumei și nu cred 
că trebuie acuma să ne adunăm comisiile reunite să avizăm o redistribuire în 
cadrul aceleiași sume. Noi discutăm de o sumă pe care o alocăm pentru cultele 
din municipiul Bistrița așa încât, domnule președinte, vă rog frumos să supuneți 
aprobării hotărârii așa, cu propunerile care au fost făcute de către domnul priamr, 
având în vedere că nu s-a schimbat suma și să mergem mai departe. Altfel vom 
încheia ședința de astăzi probabil la noapte. Mulțumesc mult! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  deci, domnul 
consuilier, nu mai sunteți ordonatorul principal de credite. În plenul ședinței, 
ordonatorul principal de credite - Primarul municipiului Bistrița a prevăzut că nu 
sunt devizele de lucrări predate. Deci domnul Crețu a precizat că nu avem 
devizul predat. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  doamna 
secretar, eu sunt primar, eu sunt, eventual, domnul primar Crețu. Dacă nu știți să 
vă exprimați sau dacă nervii vă iau pe dinafară, v-aș ruga să beți un pahar de 
apă rece și să vă controlați cum vorbiți. Vorbiți despre sau în legătură cu Primarul 
municipiului Bistrița. Eu nu cred că m-am adresat altfel dumneavoastră, decât ca 
”doamna secretar”.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:   domnul 
primar, nu v-am zis ”domnul primar”? 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:   nu, nu.   Mi-
ați spus ”domnul Crețu”. Domnul crețu e tata, dar a murit săracul acuma multă 
vreme, iar de asemenea, replica care i-o dați domnului Moldovan nu vă face 
cinste. Mie   mi-ar fi rușine ... 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: ... ar fi foarte 
bine. 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ... să vorbesc 
în așa fel cu cel care v-a fost, nu numai șef, dar a fost un colaborator foarte bun. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: eu mă 
comport mai frumos cu dumnealui decât mulți alții.  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: aveți o 
noțiune foarte diferită de ce înseamnă frumos sau urât.  
 Domnule președinte, vă rog! 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: eu sunt cu 
legal sau ilegal, corect sau incorect. Ați făcut precizarea pe plen că nu avem 
devize. Dacă domnul consilier Moldovan a înțeles altceva?  
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: domnule președinte! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: vă 
rog, domnule Mârza! 
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 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: domnilor colegi, vreau să propun 
amânarea acestui proiect, tocmai pentru faptul că nu există o documentație 
tehnico-economică în spatele acestor sume pe care trebuie să le dăm unor.. nu 
avem controlul asupra a ceea ce se va face cu acești bani. În momentul când vor 
veni cu documentațiile tehnico – economice ne întrunim într-o ședință 
extraordinară sau, mă rog, într-o ședință ordinară, în funcție de momentul când 
vor veni, și să dezbatem atunci acest proiect. Vă mulțumesc! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: 
mulțumesc, am notat. Alte intervenții dacă sunt?  
 Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule președinte, pe procedură – am 
solicitat pauză de consultări care este obligatorie, nu este opțională, ca urmare 
vă rog să acordați această pauză de consultări. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință: bun, 
haideți să luăm o pauză acum.  
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului 
Bistrița: dar nu, domnule președinte. Vă rog să votăm dacă să stăm în pauză, că 
deja văd că pierdem timpul ... 
 Domnul consilier Sărmășan Mihai Lucian: domnule viceprimar, sunt două 
propuneri ale colegilor, trebuie supuse la vot! 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  
pauza de consultări trebuie acordată, din păcate.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: invitați și 
colegii de la tehnic la consultări, ca să vă confirme că decizia dumneavoastră 
este corectă și legală.  
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului: 
doamna secretar, 20 de ani ați dat banii la fel și acuma vă întoarceți.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  sunteți jurist, 
trebuie fundamentată cheltuiala chiar dacă e pentru biserici. 
 Domnul consilier Rus Constantin: iertați-mă, și cum ne vom consulta?  
 Domnul consilier Niculae Cristian Marius – Viceprimarul municipiului:  
lăsați-mă doamna secretar, că 20 de ani ați acordat tot așa și acuma v-ați găsit 
să .... 
 Domnul consilier Rus Constantin: domnul președinte, cum vor avea loc 
consultările, online, sau trebuie să mergem să ne întâlnim ... 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  nu 
știu, nu e problema mea.... 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: doamna 
secretar ar trebui să știe că nu trebuie depuse devize, ci estimări. 
 Domnul consilier Bria Dumitru – Alexandru - Președintele de ședință:  vă 
rog, la șase și 20 reluăm ședința. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: care este problema, domnule viceprimar? 
Luați regulamentul consiliului local și citiți-l. Pauzele de consultări se pot solicita 
de către un grup sau altul de consilieri. Dacă dumneavoastră    n-aveți nevoie, 
dacă sunteți atotștiutor,  n-aveți decât... 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: regulamentul 
e caduc, domnule consilier.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, am văzut, dar tot timpul faceți trimitere 
la el, ba dumneavoastră, ba domnul președinte, ba domnul Constantin .... 
 Pauză de consultări 
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Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 

domnilor colegi, dacă sunteți în fața calculatoarelor, să intrați în ședință.  
Se face prezența, prin apel nominal. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: reluăm 

propunerile, așa cum vă spuneam. Două propuneri de modificare am înregistrat 
pe acest proiect de hotărâre. Una, cum ne-a prezentat-o domnul primar și una  a 
domnului consilier Mârza, de amânare a proiectului. În ordinea în care au fost...  

Domnul consilier Peteleu Ioan: domnule președinte, dacă îmi permiteți, ... 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 

domnule consilier Peteleu! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Am solicitat această pauză de consultări 

tocmai în scopul de a face și alte propuneri.  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: O să vă rog să ne permiteți să facem alte... 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Eu care 

vă bănuiam că ați solicitat-o numai ca să ne șicanați. Vă rog! Vă ascult! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Eu am tot respectul pentru dumneavoastră, 

domnule președinte Alexandru Bria, de când sunt în Consiliul local nu cred că 
am șicanat pe cineva. Vreau să respectăm legea, în primul rând, și de la 
dumneavoastră am mult mai mari așteptări față de alți colegi de-ai 
dumneavoastră.   

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! Vă ascult propunerile.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Vreau să facem următoarele propuneri, și 
anume r o realocare a sumelor, pentru că eu cred că toate bisericile din 
municipiul Bistrița au nevoie de susținere financiară. Bineînțeles că multe dintre 
ele sunt în lucru și au devize, categoric mai mari decât aceste solicitări. Mie mi 
se pare că parohia, deci organismul de cult superior, face niște alocări arbitrare. 

Domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului: Mitropolia. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mitropolia. Eu citesc aici altceva, dar, 

mă rog, nu intru în polemică cu dumneavoastră. Ar trebui să fie, toate aceste 
propuneri, făcute în baza acelor devize reale și nu arbitrar. Așa, noi avem niște 
sume, 20.000 lei nu cred că este un deviz de fix 20.000 lei. Dar trecem peste 
asta și o să fac propunerile următoare: 

-poziția 1, Protopopiatul Ortodox Român, Biserica Ortodoxă Română 
Coroana, cu hramul ”Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, Piața Unirii nr.9, 
protopop Alexandru Vidican, suma aprobată, mii lei – 250 mii lei. 

-poziția 2, Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Ioan Botezătorul” Bistrița...  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Domnule consilier... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Vă rog!  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: La 

momentul acesta are alocat ceva, această parohie?  
Domnul consilier Peteleu Ioan: Da! Suma de 535 mii. Propunerea noastră 

este suma de 250 mii. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Bun! 

Mai departe, vă rog! 
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Domnul consilier Peteleu Ioan: poziția 2, Parohia Ortodoxă Română 
”Sfântul Ioan Botezătorul” Bistrița, str. Mărăști nr.3-5, preot paroh Bojor Ioan, 
suma de 50 mii lei; alocarea este de 20 de mii, propunem 50 de mii;  
poziția 3, Parohia Ortodoxa Română ”Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin” Bistrita 
str. Subcetate, Nr.14, preot paroh Cârcu Marius, are propusă suma de 25 mii, 
propunerea noastră este de 50 de mii;  
Poziția 4, Parohia Greco-Catolica  ”Bunavestire” Bistrita , Str. Garii, Nr.2, preot 
paroh Frisan Vasile, are propusă suma de 25 mii - propunem suma de 50 de mii; 
Parohia Romano-Catolica, Str. Gh. Sincai, Nr. 26, Preot Paroh Gered Petru, are 
propusă suma de 25 mii, rămâne aceeași sumă, justificările acestor propuneri 
sunt foarte clare, observăm că la majoritatea sunt lucrări sau continuare lucrări 
de construire. La această biserică se solicită o sumă pentru lucrări de instalații și 
reparații la orgă, cred că a fost bine justificată și calculată și suficientă. Poziția 6 - 
Biserica Crestina Baptista ”Emanuel”, Str. Grigore Pletosu, Nr. 23,  Bistrița, 
Pastor – Cornel Bangean -tot la fel, are lucrări de amenajare a lăcașului de cult, 
ca urmare cred că suma de 30 de mii este suficientă și justificată. Poziția 7, 
Parohia Ortodoxă Română "Sf. Imparati Constantin si Elena" Bistrita, Localitatea 
componenta Viisoara nr. 270/C, preot paroh Sigartau Calin, are alocată suma de 
25 mii, propunem majorarea la 50 de mii;  
Parohia Ortodoxă Română “Sfântul Mucenic Gheorghe”, Bistriţa, Calea 
Moldovei, nr.9, preot Arghir Vlaşin – 10 mii de lei – astea sunt suplimentare, în 
baza documentului pe care îl luăm în considerare; Parohia “Buna Vestire”, 
Bistriţa, str. Ghinzii, preot Moldovan Florin – 10 mii de lei și Parohia Bistrița, 
Subcetate, Bistriţa, str.Busuiocului, nr.2, preot Creţa Viorel, 10 mii lei. 
Bugetul total rămâne același, doar am propus niște  realocări și v-am spus și 
argumentele pentru care am făcut aceste propuneri. Mulțumesc! 
 Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, vă rog! Nu sunt! Închidem dezbaterile, 
trecem la vot. Prima propunere pe care o votăm este cea de amânare. 
 Doamna consilier Gaga Seica Marioara: Doamna secretar, ce doriți? 
 Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Doamna 
secretar, vă rog! Doamna secretar, trebuie să vă deschideți microfonul, că nu vă 
auzim.  
 Doamna Gaftone Floare, secretar general: Stimați consilieri, deci la 
propunerea domnului consilier Peteleu au nu am văzut să facă trimitere la niște 
devize de lucrări, văzute și însușite de către colegii de la Direcția tehnică și 
Serviciul Monumente istorice. Deci propunerea domnului consilier Peteleu nu 
este cu nimic mai legală ca și propunerea domnului primar. Deci eu cred că 
soluția legală este amânarea și să revedem documentația înaintată. Mulțumesc! 
 Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Bun, 
mulțumesc! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: eu pot să fac o propunere, în sensul celor 
spuse de doamna secretar, ca parohiile care au fost adăugate pe această anexă 
a proiectului de hotărâre să depună acele devize în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data adoptării hotărârii de consiliu. Se mai poate introduce un articol în 
plus, în sensul ăsta, fără nici o problemă. Dacă nu, pur și simplu să nu le votăm 
și să realocăm suma respectivă.  
 Domnul consilier Rus Constantin: domnule președinte, aș dori să intervin. 
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 Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Nu trebuie să depună 
devize, trebuie să depună estimări. 
 Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Numai 
puțin! Domnul Rus Constantin, vă rog! 
 Domnul consilier Rus Constantin: Înainte de pauza de consultări am 
precizat o situație care s-a întâmplat în Consiliul local. Se pare că dorim să 
revenim la ea și nu este bine. Adică fiecare consilier să susțină o anumită 
parohie, o anumită biserică, un anumit cult, și atunci se disipă toate lucrurile, 
astfel încât întotdeauna au fost nemulțumiri masive. S-a cerut atunci ca cei care 
conduc bisericile, mă refer aici la board-urile superioare ale bisericilor, indiferent 
de cult, să facă cu mult înainte această analiză. Evident, noi am considerat, 
întotdeauna când s-au făcut aprobările acestea, că dumnealor fac o analiză 
atentă, văzând la fața locului nevoile pe care le au, întotdeauna, evident, mai 
mari decât cer. Și dumnealor să facă o eșalonare, astfel încât în fața consilierilor 
să vină cu o situație cât se poate de corectă, rezonabilă, evident dublată de toată 
documentația de care este nevoie. Pentru că atunci se poate discuta cu un 
singur for, cu cel care conduce forul respectiv, ca să vedem documentele de care 
este nevoie. Altfel ne putem trezi în situația că apare o dispută între parohul 
bisericii și boardul superior și vine și spune, nu știu cine a propus că eu nu am 
propus. Știu că noi am analizat și am stabilit, de comun acord, fiecare are forul 
de conducere pe care-l are, au analizat. Dacă au greșit sau au mințit, Dumnezeu 
îi vede, mai ales în situația aceasta, îi analizează ca și creștini, ca oameni, până 
la urmă. Dar eu cred că dacă noi ne vom debarasa de această situație, care a 
fost statuată și a făcut bine Consiliului local, și a făcut bine bisericilor, de orice 
tip, cred că facem rău. Sigur, sunt propuneri pe care, de mâine înainte fiecare 
vom merge și vom spune, ”la Unirea mie îmi trebuie atâția bani la biserică”, ”la 
Viișoara”, altul ”la blocul de lângă mine”. Oricum sunt multe biserici, comparativ 
cu școli. Dar mă gândesc că această idee, de rezolvare a situațiilor financiare a 
parohiilor, a fost una cât se poate de bună. Mă rog, dacă consilierii PNL au găsit 
o altă variantă, dumnealor fac propuneri și noi trebuie să votăm în consiliu, 
asumându-ne fiecare votul pe care îl dăm. Mulțumesc, domnule președinte! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, 
vreau să se înțeleagă foarte clar. Deci, eu nu am fost părtinitor, eu nu am propus 
alte parohii decât cele din lista respectivă. Am argumentat, pentru că nu mi se 
pare normal, este o diferență foarte mare între o parohie sau alta. Vorbim aici de 
protopopiat, OK, dar suma este extrem de mare, vis a vis de cheltuielile care, 
după părerea mea, mai trebuie făcute la biserica de la Coroana. Să nu uităm, 
stimate doamne și domni consilieri, că restul bisericilor care ni se prezintă în 
această anexă, sunt în diferite stadii de construire, unele dintre ele probabil de 6-
7 ani sunt tot în acelați stadiu de construire, vă dau exemplu biserica de pe 
Mărăști. Această lucrare s-a început cred că de 6-7 ani. Uitați-vă, evoluția este 
foarte, foarte lentă. Adică trebuie să rezolvăm și problemele acestor parohii și să 
nu ne concentrăm doar pe una sau alta. Cred că este o repartizare mult mai 
echilibrată, vis a vis de ceea ce s-a solicitat, și categoric nu cred că pot să fiu 
acuzat de nici o părtinire, adică nu am propus să se suplimenteze lista decât cu 
acele cereri care au venit la ora 14 și un minut. Mulțumesc!  

Domnul consilier Rus Constantin: Nu v-am acuzat de nimic, că ați fi 
părtinitor. Doar că interveniți într-un management, care a fost realizat într-un 
interval de timp foarte mare, în care s-au văzut nevoile, fiecare parohie, probabil 
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fiecare biserică din cultul respectiv au mers cu nevoile pe care le au, prezentând 
situația reală a faptelor, așa cred. Eu nu pot, de aceea aș fi foarte subiectiv, să 
spun dați-i 15 mii, nu 10 mii, dați-i 100 de mii, nu 400 de mii. De aceea cred că 
ceea ce primim în mod oficial de la boardul superior al bisericilor, este situația 
cea mai bună. Dacă mint, Dumnezeu îi sus și-i vede. Cred că noi putem fi extrem 
de subiectivi acum dacă mergem fiecare și spunem, ”eu cred că”, ”pentru că am 
văzut că”. De aceea cred că ceea ce s-a propus acum câțiva ani este un lucru 
foarte bun în împărțirea sumelor de bani pentru terminarea lucrărilor, pentru 
începerea lucrărilor, pentru finalizarea unor situații de la fiecare biserică, 
indiferent de cult. Mulțumesc!  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule președinte, foarte scurt!  
Doamna consilier Tabără Camelia: Și eu vreau să intervin, domnule 

președinte! 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Cu tot respectul, domnule consilier Rus 

Constantin, încă odată, nu intervin în nici un management. Pur și simplu, 
constatăm niște realități, pe lângă care trecem în fiecare zi, și fac diferența, de 
exemplu, între biserica de la Coroana, care în opinia mea este finalizată, probabil 
în procent de 90% și între Biserica din Mărăști, sau între biserica din, cum îi 
spune, Viișoara 270, constat niște diferențe și eu consider că acele propuneri au 
fost, oarecum, făcute arbitrar și nu se bazează pe niște realități. Cred că am 
dreptul să fac propuneri, din punctul ăsta de vedere, în consiliul local. 
Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia: Și eu vreau să intervin, domnule 
președinte! Vreau să fac o propunere, vă rog să supuneți la vot, toate 
propunerile, în bloc, ale domnului primar, toate propunerile, în bloc, ale domnului 
Peteleu. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Nu-i nici 
o problemă, dar nu mai reușim să ajungem la vot, că tot stăm să ne justificăm 
fiecare  

Doamna consilier Tabără Camelia: fără discuții, hai să trecem la vot, că nu 
ne împiedică nimeni. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
haideți să votăm propunerile. Încerc a, nu știu a câta oară, cred că in urmă cu un 
sfert de oră am încercat prima oară să le votez.   

Domnul consilier Sabău Gheorghe: V-am rugat, domnule președinte... 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 

domnul Sabău Gheorghe! 
Domnul consilier Sabău Gheorghe: Foarte scurt! În urmă cu o vreme, cu 

mai mulți ani înainte, exista o regulă și era regulament. Adică toate aceste 
propuneri și toate aceste alocări de fonduri vin urmare a propunerilor și a listei pe 
care o întocmește episcopul, mă rog, forul tutelar, ca să spunem așa, care se 
comunică primăriei, pentru a se face alocarea fondurilor în conformitate cu ceea 
ce ei au verificat, au constatat, și vin, desigur, și stabilesc prioritățile pentru 
fiecare parohie în parte. Cred că a interveni noi în acest fel de management nu 
este o chestiune chiar normală sau poate fi interpretată ca un lobby pentru 
cineva sau pentru altcineva, cu anumite, știu eu, interpretări. Eu cred că ar fi bine 
să rămânem la ceea ce s-a propus de la episcopie și să rămână valabil, pentru 
că ei cunosc mult mai bine situația și sunt în contact direct și mereu cu toate 
aceste parohii. Mulțumesc!  
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Domnul consilier Peteleu Ioan: O foarte scurtă intervenție, pentru că s-a 
referit, și domnul Constantin și domnul Sabău, direct la persoana mea, printre 
cuvine. Vreau să-i asigur că nu mă vor vedea niciodată făcându-mi poze cu... 

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Domnule președinte, 
finalizăm cumva acest proiect de hotărâre? Sau tot... Dar opriți, pentru 
Dumnezeu, discuțiile! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: nu mă vor vedea niciodată făcându-mi 
poze cu vreo biserică sau cu alta sau cu vreun preot sau cu altul. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Haideți 
să votăm, și nu mai intervenim, stimați colegi, că vă las să condiceți care vreți 
ședința, că deja vă spun că avem viziuni diferite cu privire la ce putem face cu 
timpul nostru. Bun! Propunerea de amânare, vă rog, pe vot nominal.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: propunerea primarului este, 
propunerea domnului primar a fost prima dată. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: dați-mi 
voie, domnul Mârza, să vă spun că având în vedere efectele pe care, teoretic, le-
ar putea produce promovarea unei hotărâri, le voi supune la vot exact în ordinea 
în care o comunic acum. N-are rost să adoptăm eventuale modificări, pentru ca 
după aia să amân proiectul, știți. 

Vot propunere amânare - apel nominal 
Rezultat Vot 

Da 7 

Nu 9 

Abţinere 5 

Au votat  

Nu au votat  

Absenţi  

Total  

Observaţii 

Antal Attila Abț 

Bria Dumitru Alexandru Abț 

Drulea Dorin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Nu 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Nu 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Nu 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Nu 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Nu 

Moldovan Vasile Abț 

Muthi Adrian Gelu Abț 

Niculae Cristian Marius Nu 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Nu 

Sabău Gheorghe Nu 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Nu 

Cu 7 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 5 abțineri, propunerea nu a fost 
aprobată. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

propunerea domnului primar, de realocare a sumelor, practic de diminuare a 
pozițiilor 2, 3 și 7, cu 10 mii la 2, 20 de mii la 3, 10 mii la 7 și alocarea către 
Parohia Sfântu Gheorghe a 10 mii de lei, buna vestire 10 mii lei și Biserica 
Subcetate -10 mii lei.  
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Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Domnule președinte, la 
poziția 3 se diminuează numai cu 5 mii de lei. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: A, de la 
25 la 20. Cu 5 mii de lei. 

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Exact! 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da, 

mulțumesc, în această formulă, vot nominal. Antal Attila! 
Domnul consilier Antal Attila: Înainte de a-mi da votul, doar atât vreau să 

spun, că am avut și eu o propunere, ca să depună devizul într-o anumită 
perioadă. Chiar, am înțeles, domnul Peteleu, de exemplu, spunea 5 zile. Și 
propunerea aceasta, eventual, dacă se poate... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Bun, 
includem în propunere și această precizare, că devizul va fi depus în ... care ar fi 
termenul, dacă mă poate ajuta cineva? Zece zile, cât? Maxim 10 zile... 

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: Să fie înăuntrul 
termenului de 10 zile, pentru că noi trebuie să comunicăm hotărârea Prefectului 
și trebuie să avem și semnătura președintelui, a secretarului, a colegilor care 
instrumentează. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 7 zile 
atunci. Mă rog, în 7 zile să fie depus devizul. Bun! Acum, vă rog, vot!  

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu  

Abţinere 7 

Au votat  

Nu au votat  

Absenţi  

Total  

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Abț 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Cu 14 
voturi ”pentru” și 7 abțineri, propunerea a fost aprobată. Pe cale de consecință nu 
voi mai supune la vot cealaltă propunere, pentru că se exclud una pe alta. Vot pe 
proiect! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: poate era mai practic să susțineți 
propunerea pe care am făcut-o eu, dacă mergem în logica asta, de excludere. 
Trebuia să supuneți propunerea mea, la vot. Adică... 
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Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: O 
rezolvăm pe loc, am rezolvat-o de atâtea ori, nu e nici o problemă. Votăm și 
propunerea domnului consilier Peteleu. 

Domnul consilier Sărmășan Mihai Lucian: Eu la asta mă gândeam, 
domnule președinte. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: deci, 
pentru propunerea domnului consilier Peteleu, vă rog! 

Vot cu apel nominal: 
Rezultat Vot 

Da 5 

Nu  

Abţinere 16 

Au votat  

Nu au votat  

Absenţi  

Total  

Observaţii 

Antal Attila Abț 

Bria Dumitru Alexandru Abț 

Drulea Dorin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Abț 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Abț 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Abț 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Abț 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Abț 

Moldovan Vasile Abț 

Muthi Adrian Gelu Abț 

Niculae Cristian Marius Abț 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Abț 

Sabău Gheorghe Abț 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Abț 

Cu 5 voturi ”pentru” și 16 abțineri, propunerea nu a fost aprobată. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Acum, 

vă rog, vot pe proiect, cu propunerea adoptată. E deschis votul, vă rog să votați.  
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Propunerea domnului Antal 

unde o puneți?  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Am 

adăugat-o la propunerea domnului primar, dacă ați fost atentă. 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Nu, zic unde  - termenul – dar 

unde în conținutul hotărârii?  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: se 

introduce un articol. 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Se modifică arhitectura actului 

propus. Un alinea nou sau un articol nou? Se renumerotează?  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da, da, 

e în regulă. 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Unde propuneți?  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Doamna 

secretar... 
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Domnul consilier Antal Attila: nu am documentul în față, îl rog pe domnul 
președinte, dacă îl are. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Acum, 
încerc să mă uit eu. Nu e nici o problemă. Da, practic la articolul 1 se introduce 
un alineat nou, în sensul acesta. Nu e cazul să se pună unul nou, să se 
renumeroteze. La articolul 1 se introduce un alineat nou. Mulțumesc! Închideți, vă 
rog, votul și comunicați-ne rezultatul.  

Rezultat Vot 

Da 14 

Nu 2 

Abţinere 2 

Au votat  

Nu au votat 3 

Absenţi  

Total  

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Nu a votat 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu a votat 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Nu 

Marza Teodor Ioan Nu 

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 Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu a votat 

Tabără Camelia Da 

Cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 abțineri proiectul a fost 
adoptat.  

 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 14 

voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 abțineri, trei consilieri nu au votat sau nu li 
s-a înregistrat votul. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Ați putea să solicitați vot nominal dacă nu 
se înregistrează, că diferența de la 21 la 17 este destul de mare.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Nu, la 
18, trei sunt.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: La 18 atunci. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: N-avem 

nici o problemă să votăm nominal, dar, oricum, cu câte voturi e asta? Ăsta e cu 
11 voturi, e suficient, nu suntem la 14 punct.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Eu vorbeam doar de exprimarea votului.  
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Proiectul a fost adoptat, în forma în care l-am comunicat.  
 
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

retragerea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului 
Mitrea Miron Tudor 
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Proiectul de hotărâre cuprinde 4 articole și se adoptă cu votul secret a 
două treimi din numărul consilierilor în funcție. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: avem 
aviz favorabil de la comisii, cu 19 voturi ”pentru” și o abținere și o propunere de 
modificare, în sensul că se completează proiectul de hotărâre cu un articol nou, 
articolul 2, cu următorul conținut: ”Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
Hotărârea nr.84/07.01.2002 a Consiliului local al municipiului Bistrița își 
încetează aplicabilitatea.” Articolele se renumerotează. Dacă sunt intervenții, vă 
rog, pe acest proiect?   

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Domnul Bria, dacă îmi permiteți, ați 
întrebat în ședința de comisii reunite, care au fost acuzațiile care au stat la baza 
sentinței. Vă pot spune că în perioada 2001 – 2002 Miron Mitrea, care era atunci 
ministrul lucrărilor publice, a transporturilor și locuinței, a primit de la Irina Jianu 
foloase necuvenite în cuantum de 927.420 lei, în schimbul numirii și menținerii 
acesteia în funcția de inspector șef adjunct și inspector șef al ISC. Despre asta 
era vorba. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da,. 
Mulțumim pentru precizări. Dacă mai sunt, intervenții? Dacă nu sunt, trecem la 
vot. Mai întâi propunerea venită din comisiile reunite. Vă rog, tot așa, nominal. 

Cu 21 voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată.   
Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Vă mulțumesc, dragi colegi. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Încă nu 

ne mulțumiți, că nu am trecut la votul final. Vot... 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: numai puțin, vă rog, domnilor 

consilieri. Așa cum am discutat ieri în comisiile reunite, v-am informat că nu 
avem coordonatele de contact ale domnului Mitrea Miron Tudor. Chiar ieri am 
făcut o adresă către Serviciul de evidență a persoanei, ei, la rândul lor, s-au 
adresat la D.E.P.A.B.D. Și până la această dată nu am primit acordul Serviciului 
juridic din cadrul D.E.P.A.B.D., de a avea acces la adresa domnului Mitrea. Se 
consideră că nu poate decât cu acordul dânsului să ne dea aceste coordonate.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Probabil 
în momentul când se va pune problema de a comunica un act administrativ, se 
va vedea într-o altă lumină solicitarea noastră.  

Eu am informat că e un act administrativ cu caracter individual, care intră 
în vigoare, în conformitate cu articolul 199, alin.2 din Ordonanța 57 din 2019 la 
data comunicării. Însă noi nu avem coordonatele, titlul de cetățean de onoare s-a 
acordat, s-a acordat și s-a comunicat pe adresa ministerului de atunci.  

Domnul consilier Rus Constantin: Domnule președinte, doresc să intervin. 
Nu cred că este analiza consiliului local. Consiliul local emite o hotărâre și de aici 
încolo trebuie să fie adusă la îndeplinire de către cei care trebuie să o facă și se 
pricep. Acuma trebuie să votăm în Consiliul local cum să se trimită? Nu cred! 
Cred că noi ne-am făcut treaba pentru care domnul consilier a introdus proiectul 
de hotărâre. S-ar putea ca peste un an să vină cineva să ne spună: nu mai e 
valabil pentru că nu am avut la cine să o comunicăm. Și atunci ăla va răspunde, 
de ce nu a trimis-o, cum n-a găsit, cum e posibil să nu găsești un om.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumim!  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: eu am consultat și secretarii, 
colegii secretari de municipiu, dacă au avut o situație similară. Un singur 
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municipiu a înregistrat o propunere de retragere a titlului de cetățean de onoare, 
s-a luat legătura cu persoana respectivă, care a notificat Consiliul local că 
înțelege și că renunța la titlul de cetățean de onoare. Iar Consiliul local și-a 
simplificat activitatea, în sensul că a luat act de renunțare și s-a comunicat 
hotărârea respectivă pe un mail. Nu avem nici o adresa de mail în acest sens.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă 
propun să votăm proiectul și vom vedea după aceea.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Domnule președinte, doamna 
secretar, eu cred că ar trebui verificate toate contactele de la cetățenii de onoare, 
pentru că nu e normal să nu știm cum să comunicăm cu cetățenii de onoare ai 
orașului Bistrița, în cazul în care avem nevoie de expertiza lor, de sfatul lor, de 
prezența lor la un eveniment. Cum luăm legătura cu ei? Asta nu e o treabă a 
Consiliului local. Nu știu exact a cui e treaba, a secretariatului general, a Direcției 
de comunicare... 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: A serviciului de comunicare din 
cadrul Primăriei, a Serviciului relații publice din cadrul Direcției Comunicare. Și 
aceste coordonate nu le au.  

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: În hotărârea inițială există 
coordonatele -București, Bulevardul Dinicu Golescu nr.38. Sector 1.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Ăla e 
ministerul. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: putem să considerăm că asta e 
adresa dânsului de corespondență și ne-am făcut treaba.  

Domnul consilier Sărmășan Mihai Lucian: păin nu mai e ăla, că vă spune 
domnul președinte că nu mai e ăla. Lucrează la realitatea TV, probabil e mai 
ușor acolo. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Domnul Sărmășan, și dacă ne dădea 
o adresă de acasă, după atâția ani, credeți că mai era valabilă? Sau la câte case 
are dânsul, putem noi să știm care e adresa dânsului de corespondență? Hai să 
fim serioși! 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Domiciliul e numai la o singură 
adresă. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnul Miron Mitrea are un profil de 
Facebook. Puteți să intrați pe Facebook și îi transmiteți adresa ca un atașament 
la un mesaj și comunicarea s-a rezolvat.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Bun! 
Domnilor colegi, haideți să votăm proiectul, că de fapt asta avem noi de făcut. 

Primarul municipiului, Domnul Ovidiu Teodor Crețu: Domnule președinte, 
vreau doar să spun, că după ce îl veți vota, veți aștepta ca eu să-l trimit undeva. 
Nu o să-l trimit nicăieri. Dacă nu obțin adresa oficială a domnului Mitrea nu o să-l 
trimit, pentru că nu risc să mă judec că am trimis un document undeva făcând 
publice niște informații pe care el n-ar fi vrut să le facă publice. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Evident, 
domnule primar, la un moment dat, când se va face raportarea îndeplinirii 
hotărârilor consiliului local, vom afla ce s-a întâmplat și cu asta și vom vedea ce 
e de făcut. Aici suntem, în momentul ăsta. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Informațiile sunt publice. 
Domnul consilier Hangan Sorin: Cum spune domnul, bineînțeles că, mă 

rog,  decizia noastră publică este publică. Dar cum spune colegul Peteleu, dacă 
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i-o trimiteți pe messenger, nu este public, i-o trimiteți doar domniei sale. Ce ne 
spuneți, că decizia noastră de astăzi e așa, o poveste, și că vreo 20 de ani nu-i 
vom găsi adresa domnului Mitrea și noi, ceea ce am povestit aici, de fapt e așa, 
o joacă de copii? Am înțeles că, mă rog, îi mulțumiți pentru ce a făcut pentru 
Bistrița. Eu, personal, am căutat pe internet, da, am băgat ”Miron Mitrea, ce a 
făcut pentru Bistrița”, nu am găsit nimica. Dar, sigur, o să-mi spuneți în particular, 
nu o să deranjez ședința cu... dar mi-ar fi plăcut să știu. Că, altfel, poate votam 
împotrivă, dacă a făcut cu adevărat ceva.  

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Uitați-vă la blocurile 
ANL care-s făcute în Bistrița, și alea de la Subcetate și alea de la Viișoara. 

Domnul consilier Hangan Sorin: Se fac și azi, s-au făcut si alaltăieri, se vor 
face și mâine, nu le-a făcut domnia sa, dar e în regulă! 

Doamna consilier Gaga Seica Marioara: Stimați colegi, datoria noastră e... 
Domnul consilier Hangan Sorin: Numai un pic, că dacă tot am intervenit, 

că nu mai vreau să intervin, vreau să-l întreb pe colegul Mârza dacă, pe același 
principiu, va iniția și alte proiecte de hotărâri și pentru alți cetățeni de onoare. 
Adică, dacă e consecvent sau, doar așa, a avut o treabă cu Miron Mitrea, că e de 
la PSD sau că e Miron Mitrea. Atât! 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Nu are importanță de la ce partid 
este, relevanță are că în timp ce era ministru, demnitar al statului român, a luat 
mită. Asta nu ne onorează pe noi, pe bistrițeni, în primul rând.  Nu cred că o să, 
sper să nu mai fie cazul, de acum încolo, să devină cetățean de onoare vreun 
politician și să ne facă de rușine în toată țara.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule președinte, pe procedură, ca să 
încheiem toate aceste analize, de ce și cum se face? Este foarte simplu. 
Consiliul local dă o hotărâre, executivul trebuie să o ducă la îndeplinire. Deci este 
foarte simplu. Degeaba declară domnul primar că el nu o va transmite, nu este 
problema noastră, este problema executivului. Iar blocuri cred că a făcut 
Ceaușescu mult mai multe decât Mitrea. Dacă vii cu argumente din astea, că a 
făcut trei blocuri ANL, ... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Haideți, 
vă rog, să votăm proiectul. 

Doamna consilier Gaga Seica Marioara: asta voiam să spun, stimați 
colegi. Noi în față avem un proiect, pentru care trebuie să dăm un vot. Nu ne 
interesează câte a făcut, câte nu a făcut, iar de acolo în continuare nu e treaba 
noastră cum ajunge decizia la domnul Mitrea.  ,  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
haideți să votăm proiectul. Deschideți votul! 

Domnul consilier Moldovan Vasile: Domnule președinte, parcă trebuie să 
fie vot secret, nu? 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vot 
secret. 

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi  

Total 21 

Cu 20 voturi ”pentru”, vot secret, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
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Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Cu 20 

de voturi ”pentru”, un consilier nu a votat sau votul nu a fost colectat de sistem.  
Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Vă mulțumesc, stimați colegi! 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 

mie să nu-mi mulțumiți, domnul Mârza. Nu mă simt îndatorat deloc față de 
dumneavoastră, de proiectul ăsta. Este o acțiune pur politică, din punctul meu de 
vedere. 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Da, eu mai vreau să fac 
precizarea că, colegii noștri de la serviciul de evidență a persoanelor, ei cunosc 
adresa, însă nu pot să o divulge. Și se va declanșa procedura, să ceară acordul 
persoanei, cu privire la furnizarea acestor informații. În condițiile în care 
răspunsul va fi negativ, o să vă aducem la cunoștință. 

 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

amplasarea în municipiul Bistriţa a două panouri cu denumirile istorice ale 
oraşului (inițiator - consilier Antal Attila) 

Proiectul de hotărâre cuprinde 4 articole și se adoptă cu votul majorității 
consilierilor prezenți. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Avem 
pentru acest proiect aviz favorabil din partea comisiilor reunite, cu 18 voturi 
”pentru” și o abținere. Vă rog, intervenții dacă sunt, pe proiect. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Da, domnule președinte. Nu știu dacă s-a 
depus, nu am văzut la documentație depus și un proiect tehnic. Cred că acel 
proiect, când va fi făcut, va trebui să primească avizul consiliului local. Pentru că 
nu poate fi făcut oricum acel proiect. Mă refer la partea tehnică. Adică cred, 
consider, că Bistrița, numele de Bistrița, ar trebui să iasă în relief, față de 
celelalte denumiri istorice ale orașului. Nu am vrut să intervin cu propuneri, vis a 
vis de ordinea în care aceste nume sunt în proiectul de hotărâre, nu este ordinea 
firească, dar, ca urmare, acea propunere tehnică ar trebui să primească avizul 
Consiliului local.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Dacă 
mai sunt intervenții? 

Domnul consilier Rus Constantin: Da, doresc să intervin, domnule 
președinte. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
domnule consilier Rus Constantin. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Domnule președinte, inițiatorul nu... a 
pierdut legătura. Departamentul tehnic poate încearcă să îi ajute să se 
conecteze.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da, uite 
că revine. Până atunci - domnul Rus Constantin. 

Domnul consilier Rus Constantin: eu pe doamna secretar aș dori să o 
întreb. În conformitate cu legislația în vigoare este corect să se atribuie, să se 
pună la intrarea în localitate și alte denumiri, în afară de cea prevăzută de lege? 
Ținând cont de ceea ce se întâmplă în orașele unde peste 20% din populație 
este și trebuie respectat acest lucru, dacă nu cumva se amestecă lucrurile în 
acest caz? Vă rog, doamna secretar! Mulțumesc!  
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Doamna Gaftone Floare, secretar general: Stimați consilieri, nu există o 
obligație în acest sens, având în vedere ponderea populației de etnie germană, 
respectiv maghiară, însă este un drept al Consiliului local. Dumneavoastră puteți 
să stipulați inclusiv în statutul localității acest drept. S-a mai ridicat o întrebare, în 
legătură cu obligația de a elibera autorizație de construire. Da, trebuie, în 
conformitate cu legea nr.50 din 1991, eliberată autorizație de construire, și dacă 
ați observat, la articolul 1, alineatul 2, este stipulat acest lucru, ca amplasarea 
panourilor se face în condițiile stabilite prin autorizația de construire. Dacă 
dumneavoastră vreți, înainte de emiterea autorizației de construire, să fie o 
analiză, în cadrul Comisiei de urbanism, în comisii reunite, puteți să solicitați 
acest aspect.  

Domnul consilier Rus Constantin: Aș dori să revin, pentru că nu sunt 
mulțumit cu răspunsul, sau, iertați-mă, nu am înțeles poate eu. Nu știu dacă ați 
înțeles despre ce vorbesc. În istoria municipiului Bistrița nu odată este scrisă 
denumirea în limba maghiară, în limba germană., toate denumirile, chiar și în 
sala de consiliu, pe covor. Este scris, cu anii, când s-a dat o denumire sau o altă 
denumire. Eu am întrebat, doamna secretar, dacă la intrarea în municipiu, este 
corect, este voie, este conform legilor în vigoare să fie și o altă denumire, în 
limba maghiară sau în limba germană, sau în limba turcă, a unei localități, că n-
aș vrea să focalizez înspre limba maghiară în special sau limba germană. Dacă 
nu există în legislație, precizat clar, indicatorul de intrare în localitatea Bistrița 
trebuie să fie scris în limba română, și acolo unde este cazul și în alte limbi ale 
etniilor, cu procentele care există.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Eu cred că am fost destul de 
explicită. Este un drept al Consiliului local și nu o obligație. Deci, nici o lege nu vă 
interzice, nici un act normativ în vigoare nu vă interzice ca dumneavoastră să 
adoptați această hotărâre. Și vreau să vă spun că Clujul are o hotărâre de acest 
gen, aprobată, colegi mei de la Serviciul monumente istorice, care au lucrat la 
raportul care a fundamentat și a susținut inițiativa domnului Antal, deci, inclusiv 
Consiliul local Cluj a adoptat o asemenea hotărâre. Dar încă nu este pusă în 
aplicare.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
domnul consilier Antal Attila 

Domnul consilier Antal Attila: Ca inițiator al proiectului voiam să intervin 
primul, dar în mod ironic sistemul m-a dat afară și a trebuit să intru din nou. Asta 
este! Voiam să spun doar de ce am inițiat acest proiect și să explic. Proiectul l-
am depus în ianuarie. Pe februarie am înțeles că nu s-a anunțat, nu am putut 
intra, în martie știți ce s-a întâmplat, a venit pandemia peste noi. Nici nu m-am 
gândit niciodată, dacă știam că va veni pandemia clar că așteptam cu acest 
proiect, sau dacă știam de ce s-a întâmplat ieri, la nivel național, clar că nu-mi 
propuneam să fie fix în această dată, că lucrurile pot fi mixate. Clar că nu-mi 
doresc acest lucru, nici într-un caz nu a fost așa depus. Este de fapt, proiectul 
gândit de mine, este de fapt o continuare a unui alt proiect, care a fost încă de 
dinainte de 2012m, nu știu în ce an s-a aprobat în Consiliul local sau dacă s-a 
aprobat în Consiliul local, dealtfel. Probabil ați văzut în centrul istoric. Bineînțeles 
multe plăcuțe s-au furat. Mai ales care erau din bronz sau din fontă nu mai 
există. Dar totuși există, la fiecare început de stradă, capăt de stradă, plăcuțe 
care amintesc despre denumirea săsească și de celelalte denumiri care le-a mai 
purtat acea stradă. Iar dacă vă uitați cu atenție, nu știu dacă ați citit, scrie și 
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istoria pe scurt a străzilor, există inclusiv denumirea de Hitler și Mussolini. Puteți 
să vă uitați, asta a fost realitatea istorică, n-avem ce face. Eu cred că acest 
proiect este o deschidere spre Europa și spre Turism și mă gândesc că are un 
raport de specialitate favorabil. Chiar citesc, din partea direcțiilor, cum a spus și 
doamna secretar, la final scrie, ”o considerăm oportună și în consonanță cu 
valorile timpurilor în care trăim”. Plus raport favorabil din comisiile reunite de ieri, 
eu nu am auzit dar cred că domnul Bria a spus că a trecut cu 19 voturi ieri, eu 
așa țin minte, și de asta am rugămintea și vă rog pe toți, respectuos, să votați la 
fel și astăzi, în plen.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc!  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Aș vrea să mai fac o precizare, 
în legătură cu istoricul denumirii străzilor, avem, într-adevăr o hotărâre de 
guvern, 1777 din 2016, RENNS, care ne obligă să avem istoricul denumirii 
străzilor. Aceasta nu reglementează și istoricul denumirii localităților însă trebuie 
să avem istoricul denumirii străzilor. Și ca element de noutate vreau să vă spun 
că avem un act normativ care ne obligă să actualizăm denumirile de străzi până 
la 31 august 2020. După această dată nu mai avem voie să actualizăm denumiri 
de străzi, pentru că vine recensământul general agricol și urmează 
recensământul populației. Deci vă rog să stăruiți și dumneavoastră, poate că 
cineva va iniția un proiect de hotărâre cu actualizare denumiri de străzi. Nu am 
mai actualizat din 2017. Mulțumesc!  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule președinte, foarte scurt. Eu aș 
vrea să-i spun domnului consilier Antal Attila că este un consilier norocos, că i-au 
fost date avize favorabile din partea serviciilor, direcțiilor, mă rog, din primărie, și 
că proiectul dânsului, chiar și după 4 luni, a fost pus pe ordinea de zi. Felicitări! 
Înseamnă că aveți o oarecare susținere în Primăria municipiului Bistrița.  

Domnul consilier Hangan Sorin: Dar să revenim la proiect. Eu înțeleg că 
trebuie să cunoaștem istoricul denumirilor străzilor, a orașelor, chiar și al țării, dar 
eu aș vrea să îl întreb pe domnul coleg Antal, care e logica, la intrare în oraș să 
punem o denumire a orașului nostru în limba ebraică, știu eu, ucraineană, rusă, 
italiană. N-am înțeles care e logica, și eu, chiar, nu știu câți dintre noi am bătut 
Europa în lung și în lat, nu am văzut nici un oraș, de nicăieri, cu atât mai puțin în 
Ungaria sau Germania, vreo denumire de oraș în limba română. Nu am văzut. Și 
avem mulți români, ne lăudăm cu comunități, cu diaspora, de milioane de 
locuitori. ceea ce înseamnă că într-un orășel mai mic, de 20 – 30 de mii, să fie 
vreo 2000, 3000, să reprezinte, 10, 15%. Nici unde sunt 20% eu nu am văzut în 
Spania vreo denumire, nu am văzut în Tarragona vreo denumire în limba 
română. Altfel, sigur că trebuie să ne cunoaștem istoria, unii o și cunoaștem, e 
foarte bine, ne punem în cărțile orașului, pe anumite străzi le punem în pavaj, din 
fontă sau, mă rog, alamă nu  mai punem că se fură, cupru... dar nu înțeleg 
logica, să punem la intrare în oraș denumirea într-o altă limbă, ca să nu 
denumesc una anume. Ebraică, hai!  

Domnul consilier Antal Attila: Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră 
dar, domnule Hangan, aceste denumiri pe care le-am propus să fie pe panouri 
au fost denumirile oficiale ale Bistriței de-a lungul perioadelor. Acuma, dacă s-au 
dus foarte mulți români în Spania sau în Italia, să lucreze, asta nu înseamnă că 
acele localități au avut și un istoric românesc, pentru a fi afișate și în limba 
română. Pentru că asta întrebați, dacă este și în limba română. Dar vă propun să 
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vă uitați un pic mai atent când treceți în Ucraina, de exemplu. Nu este în Uniunea 
Europeană dar uitați-vă, foarte atent, unde locuiesc românii, maghiarii și 
ucrainienii, deopotrivă, în foarte multe localități cum treceți Tisa și să vedeți că 
sunt denumirile scrise în trei limbi. Mulțumesc! 

Domnul consilier Hangan Sorin: Da, nu trebuie să mă duc în Ucraina, că 
avem în România, dar în localitățile unde populația de o anumită etnie trece de 
20%, conform legislației, Constituției, a ce vreți dumneavoastră, a drepturilor 
universale a tuturor cetățenilor. Asta e povestea! Avem! Nu e cazul Bistriței. De 
ce în Bistrița să ne trezim să punem și în altă limbă? Nu înțeleg logica. Lăsând la 
o parte, sigur, ceea ce ne frământă interior, pe unii sau pe alții. Dar altfel, sigur, 
dacă am avea 20% populație de etnie germană, sunt de acord să trecem și 
Bistriz, cum e trecut pe covorul din sala de consiliu local. Dar nefiind cazul să 
forțăm nota, chiar mi se pare o forțare și atât, nimic mai mult. Altfel, oriunde am 
umblat în Europa, nici un european, nu vorbesc de maghiari, nici italieni, nici 
francezi, nici unul nu s-a chinuit să schimbe două vorbe în românește cu mine ci 
eu am fost cel care a trebuit să mă chinui să vorbesc în limbile măriilor lor, foarte 
rar și în limbi de circulație internațională. De asta nu văd logica și nu înțeleg. Nu 
trebuie să mă duc în Ucraina, că avem în România denumiri, și în română și în 
maghiară. Dar sigur că orașele respective, localitățile respective, au peste 20% 
populație de alte etnii, ceea ce mi se pare corect. 

Domnul consilier Antal Attila: Domnul Hangan, dacă-mi permiteți, 3 
aspecte. Unul dintre aspecte, nici în Cluj, a spus și doamna secretar, nu ajunge 
numărul maghiarilor la 20%. Și totuși s-a votat. Și totuși, nu am venit cu 
propunerea, și chiar de asta am schimbat, că inițial așa am propus, să se 
numească indicatoare, dar consultându-ne și cu juridicul și cu domnul primar, de 
asta am zis, panou, pentru că vine în spatele, sau nu știu unde se gândesc cei 
care se ocupă cu arhitectura orașului, unde să vină așezate aceste panouri. 
Deci, indicatorul principal, Bistrița, rămâne, atât. Asta vine doar ca o completare 
din punct de vedere turistic. Iar celălalt aspect, pe care l-ați spus dumneavoastră 
și la care să vă răspund, nu știu, dacă ați numărat, la Sigmir sau la Ghinda, câți 
sași au mai rămas, de exemplu. Erau localități săsești, bineînțeles. În Bistrița au 
trăit și sași și maghiari. Aveau nume oficial și în limba maghiară, pe urmă, și în 
limba săsească. Dar, ok, sunt 20% în Sigmir? Sau în Ghinda? A, că sunt 
localități mai mici. OK, am înțeles! N-am avut niciodată intenția de a veni cu 
acest proiect de hotărâre din punct de vedere național. Chiar am explicat foarte 
bine și în material, că este din punctul de vedere turistic, benefic și, în 
completare la ce a spus doamna secretar, că străzile vor fi, probabil, nu știu, 
denumirile, sau sunt deja, probabil trebuie să mai adăugăm, v-am spus, unele 
plăcuțe sunt furate. Deci, este doar o completare din punct de vedere turistic la 
ceea ce se află și în centrul istoric al Bistriței.  

Doamna consilier Gaga Seica Marioara: În opinia mea astfel de practici se 
folosesc unde există etnii majoritare, ca număr de populație. Nu se pretează în 
Bistrița, din păcate.  

Domnul consilier Hangan Sorin: Domnul Antal Attila, să nu fiu înțeles 
greșit. Nu am o problemă să punem două panouri, unul lângă Biserica 
Evanghelică, chiar în parcul ăla, unul drăguț, arhitectural, unde să sscriem că 
Bistrița s-a mai numit și altfel de-a lungul istoriei, și să le trecem toate, de la Glad 
și Menumorut încoace. Înțelegeți? Nu am o problemă! Însă am o problemă, nu 
are ce să caute la intrarea în oraș. Și vreau să vă spun că în ........haza (2.31.30) 
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m-am împotmolit, de nu am găsit nu numai nici o denumire, absolut nimic și am 
cumpărat cu 10 euro o hartă, ca să pot să ies. Dar asta e discuția cu turismul, 
turism fac toate țările. Vis a vis de denumiri fac mai puțin. Iar noi întotdeauna am 
fost cei mai europeni, cei mai deschiși. Dar mi se pare că un pic exagerăm, cred.  
Nu știu, poate e un moment sensibil azi, dar așa văd eu lucrurile.  

Domnul consilier Antal Attila: veniți cu propuneri, poate găsim unde să fie 
amplasate.  

Domnul consilier Rus Constantin: Domnul coleg Antal Attila, vă respect 
foarte mult, vă respect ca istoric, ca profesor de istorie și ca om care doriți ca 
istoria să fie spusă așa cum trebuie și aveți foarte mare dreptate în acest sens. 
Numai că la fel cu , pentru prima dată cred că-i voi prelua lui Sorin Hangan 
ideea, pentru că eu am început această discuție, într-adevăr aceste lucruri pot fi 
puse, pentru turism, în zonele istorice ale turismului. Poate fi pus lângă Biserica 
Evanghelică, la Primărie, așa cum există, chiar există, în documentele, toate 
care sunt elaborate la nivelul municipiului Bistrița, de-a lungul timpului. 
Materialele publicitare, absolut toate aceste lucruri, așa trebuie să fie. Pentru că 
istoria trebuie arătată așa cum a fost ea, din fericire, alteori din păcate. Însă, ca 
să punem la intrarea în oraș, eu de aceea am întrebat-o pe doamna secretar, de 
aceea i-am și spus că nu sunt mulțumit de răspunsul pe care mi l-a dat. Am 
înțeles că a vrut să evite răspunsul corect, iertați-mă dacă suspicionez acest 
lucru, pentru că vreau să înțelegeți clar. Mai devreme doamna Gaga Seica spus 
același lucru. Da, există în legislație obligativitatea de a pune la intrarea în 
localitățile cu un procent din... și denumirea în limba respectivă. Și am vrut să nu 
existe această confuzie. Ca urmare, cred că din punct de vedere istoric aceste 
lucruri pot fi puse în valoare oriunde, în centrul istoric, lângă Primărie, în interiorul 
Primăriei, lângă Biserica Evanghelică, prin oraș, undeva. În municipiul Bistrița, 
lângă tabla cu Bistrița și denumirea în limba germană, că nu-i vorba, ați propus și 
în limba germană și în limba maghiară, ... 

Domnul consilier Antal Attila: Și în limba săsească. Prima dată să se scrie 
Nosa. 

Domnul consilier Rus Constantin: Am înțeles! Eu cred că ar fi o confuzie, 
de care am fi întrebați. Amestecul cu Clujul nu l-am înțeles, la doamna secretar, 
absolut deloc, nu l-am înțeles. 

Doamna Gaftone Floare, secretar al municipiului: S-a aprobat. 
Domnul consilier Rus Constantin: Domnul consilier a spus că s-a aprobat. 

Ce s-a aprobat? Cum să fie pus? Unde să fie pus? Doamna secretar, 
dumneavoastră vorbiți în numele legii. Ca urmare trebuie să ne dați date exacte 
din punct de vedere juridic. Nu aș vrea ca după aceea să revenim asupra unui 
proiect de hotărâre care este foarte sensibil, asupra unei hotărâri care poate 
deveni extrem de sensibilă, dacă nu o analizăm cum trebuie. De aceea am pus 
întrebările, de aceea – da, pot veni chiar cu propunere, să fie pus lângă primărie, 
unde doriți, în interiorul orașului, denumirile, istoria. A și fost pus, nu odată, pe 
panourile din centrul orașului, în jurul Bisericii Evanghelice, un lucru excelent, a 
fost făcut de mai multe ori și cu mai multe ocazii. Dar, cred eu, că la intrarea în 
municipiu, unde ar fi ea, cred că apar crea confuzii și devine un subiect foarte 
sensibil. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
domnilor colegi... 
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Domnul consilier Hangan Sorin: oprim, ca să detensionăm, stimați colegi. 
Ați văzut că eu mă adresez, mai tot timpul, domnului profesor, cu dragoste, el se 
adresează cu... lui Sorin Hangan – ca să detensionez momentul și să votăm. 
Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Domnilor colegi, vreau să închidem discuția, deja discutăm de foarte mult timp. 
Haideți să votăm proiectul.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: domnul consilier Mârza cere 
cuvântul. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
nu mai cereți cuvântul, că plecăm. Cade netul. 

Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: 30 de secunde. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Domnule consilier, tot câte un consilier își pierde conexiunea. Se încarcă foarte 
tare la ora asta, cei de la Primărie nu mai reușesc să țină conexiunea.  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Nu există chestia asta. Eu voiam să aduc 
un argument în ceea ce a spus domnul Constantin și domnul Hangan, ținând 
cont că sunt niște panouri care se pun la intrarea... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Domnul 
Peteleu, vă rog, nu v-am dat cuvântul. Dar vă rog din suflet, ... 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Mă scuzați, nu v-am auzit! Nu vă aud! 
Când vorbesc eu nu vă mai aud și pe dumneavoastră.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: haideți, 
vă rog, să votăm proiectul, să terminăm ședința asta. 

Domnul consilier Antal Attila: Domnule președinte, ca inițiator, dacă îmi 
dați cuvântul. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vă rog, 
haideți, vă rog, că mă ridic și mă duc! 

Domnul consilier Antal Attila: Vreau să o întreb pe doamna secretar, dacă, 
având în vedere propunerile colegilor, dacă pot să amân pentru următorul 
consiliu și să regândesc, din punct de vedere a ceea ce au spus și colegii, dacă 
să fie la intrarea sau în oraș. Dacă se poate așa.  

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: Deci, să înțeleg că doriți 
să retrageți proiectul, să rămână în atenția noastră și să intre în lunile 
următoare?  

Domnul consilier Antal Attila: Da! 
Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: Legea spune că inițiatorul 

poate să retragă, în orice moment, proiectul de hotărâre. Deci în orice moment. 
Chiar dacă ați discutat. Și înainte de vot dumneavoastră aveți dreptul legal să 
retrageți proiectul. Să fie reanalizat, dacă doriți să veniți cu altă variantă, cu alte 
amplasamente. 

Domnul consilier Antal Attila: Exact! Deci trebuie să-l depun încă odată, în 
formă reanalizată.  

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: da, domnul consilier, da! 
Este dreptul dumneavoastră.  

Domnul consilier Antal Attila: atunci îl retrag de pe ziua de astăzi. 
Domnul consilier Hangan Sorin: Corect! 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Mulțumim! Am luat act de retragerea proiectului. Trecem la următorul punct. 
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Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, Plângerea prealabilă 

nr.103/15.04.2020 a Asociației ”Fotbal Club Gloria Junior” Bistriţa, 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.26569/21.04.2020 şi 
Raportul nr.27299/23.04.2020 al Comisiei de soluționare a contestațiilor cu 
privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de 
finanțare de la bugetul local al municipiului Bistrița în 2020 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Avem, 
stimați colegi, aviz după cum urmează, pe acest proiect: Comisiile și-au însușit 
punctul de vedere formulat prin Raportul Comisiei de soluționare și au respins, 
aviz nefavorabil pentru admiterea plângerii prealabile. În aceeași manieră vă 
propun să votăm și acum, într-o primă etapă vot pentru însușirea punctului de 
vedere al Comisiei de soluționare a contestațiilor și după aceea vot pentru 
admiterea plângerii. Vă rog, pentru Raportul Comisiei de contestații, vot.  
Se poate închide votul. 
 Domnul Chirleșan Nicolae, director Direcția Comunicare. 10 voturi 
”pentru”, un vota ”împotrivă” și 5 abțineri s-au înregistrat pe sistem. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Deci, 
am cu netul. S-au colectat 16 voturi din 21. Haideți să reluăm votul, vă rog! 

Domnul consilier Hangan Sorin: Nu știu dacă e corect să votăm, de două 
ori un proiect votat, sau, mă rog... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: dacă nu 
s-au înregistrat 6 voturi, domnul coleg, aia înseamnă o treime aproape.  

Domnul consilier Hangan Sorin: eu zic că nu au votat, dacă mă întrebați pe 
mine. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Aveți 
dreptate, nu m-am gândit la asta. Acum verificăm.  

Domnul consilier Sabău Gheorghe: Corect, domnule președinte, se 
reconfirmă. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Haideți 
să încercăm să colectăm rezultatele.  

Domnul consilier Hangan Sorin: Eu zic că e același lucru.  
Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: Oricum hotărârea 

criticată va trebui să intre în reanalizarea dumneavoastră, că-s multe activități 
culturale care nu s-au putut desfășura.  

Domnul Chirleșan Nicolae, director Direcția Comunicare: 13 voturi 
”pentru”, unul ”împotrivă” și 5 abțineri. 

Rezultat Vot 

Da 13 

Nu 1 

Abţinere 5 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi  

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu 

Kozuk Andrei Ioan Da 
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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 - 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian - 

Tabără Camelia Da 

Domnul consilier Rus Constantin: Ați văzut, domnul Hangan, că e bine? 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: deci ne-

am însușit punctul de vedere al Comisiei de soluționare, cu 13 voturi ”pentru”, 
unul ”împotrivă”, 5 abțineri și 3 consilieri se pare că... 

Domnul consilier Hangan Sorin: Eu spun că nu e corect..  
Domnul consilier Rus Constantin: Eu cred că din oboseală, submit -ul 

uităm uneori. 
Domnul Chirleșan Nicolae, director Direcția Comunicare: A trecut și 

domnul primar pe aici, a sugerat să treceți pe vot uninominal și atunci lucrurile 
sunt clare. Dacă se poate.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Lucrurile sunt clare, doar că domnul Hangan... 

Domnul consilier Hangan Sorin: Domnul Hangan zice că viceprimarii nu 
mai sunt nici unul, de exemplu, prezenți. Domnul Hangan asta vrea să zică. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: dar nu-s 
6 voturi lipsă, sunt 3 voturi lipsă. 

Domnul consilier Hangan Sorin: poate au votat din birou . 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 

Deschideți, vă rog, votul, pentru admiterea plângerii. 
Domnul Muthi Adrian Gelu (pornește camera): Sorin, vrei să mă vezi? Sunt 

foarte atent la ce se întâmplă.  
Domnul consilier Hangan Sorin: Pe Niculae vreau să-l văd, da îi la poze. 
Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Da, 

mulțumesc! Haideți să încercăm să închidem votul. 
Rezultat Vot 

Da 2 

Nu 8 

Abţinere 9 

Au votat 19 

Nu au votat 2 

Absenţi  

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Abț 

Bria Dumitru Alexandru Nu 

Drulea Dorin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Nu 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Abț 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Nu 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara  

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Nu 

Moldovan Vasile Abț 
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Muthi Adrian Gelu Nu 

Niculae Cristian Marius  

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Nu 

Sabău Gheorghe Abț 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Nu 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: cu 2 
voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă” și 9 abțineri plângerea prealabilă nu a fost 
admisă. Doi consilier nu au votat. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Nu aveau cum să fie două voturi ”pentru” 
dar asta e! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Iertați-
mă! Să știți că și greșeala face parte din joc, știți?  

Domnul consilier Peteleu Ioan: Da, corect! Spuneam că nu aveau cum să 
fie doar două voturi ”pentru” ținând cont de rezultatul votului la punctul precedent. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Asta s-a 
înregistrat, sistemul înregistrează. Da, 19 și dincolo era 18. Nu, tot 19! Deci e în 
regulă. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Cred că nu s-a înțeles ce se votează. Dar 
asta e o altă problemă. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: S-a 
înțeles foarte bine ce se votează și este și rezultatul relevant.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Pe noul regulament o să avem 
o prevedere foarte clară în acest sens. Părerea mea este că nu trebuie să votăm 
de două ori, și să ne însușim raportul și să admiteți sau respingeți ... 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Doamna 
secretar, eu acum nu... 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: procedura este în cutuma 
noastră.  

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Nu o 
mai lungim acuma, dar știți că am pierdut un proces că au zic că nu e motivată 
hotărârea. În sensul ăsta adoptăm punctul de vedere. Pe ce v-ați bazat? Păi m-
am bazat pe ce au spus oamenii ăia acolo.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Lipsa de fundamentare duce la 
nulitatea actului, aveți dreptate. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: de aia 
am mers în felul ăsta. 

 
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi, Plângerea prealabilă 

nr.IID/7274/13.04.2020 a Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, înregistrată 
la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.26191/15.04.2020 cu privire la 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.44/27.03.2020 şi 
Informarea nr.26191/24.04.2020 a Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei 
Administraţie Publică, Juridic 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: În 
aceeași manieră, primul vot pe... iertați-mă, să vă comunic avizul comisiilor 
reunite. Comisiile și-au însușit punctul de vedere formulat prin Informarea 
Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic și cu 5 voturi 
”pentru”, 4 ”împotrivă” și 9 abțineri au avizat nefavorabil admiterea plângerii.  
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Primul vot, vă rog, pentru însușirea punctului de vedere al Direcţiei Patrimoniu şi 
a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic. Vă rog! 

Rezultat Vot 

Da  

Nu  

Abţinere  

Au votat 21 

Nu au votat  

Absenţi  

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Abț 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Abț 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Nu 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Abț 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Da 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Da 

 Cu 13 voturi „pentru”, 2 ”pentru” și 6 abțineri, a fost aprobată însușirea 
punctului de vedere din Informare, 
 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Vot 
pentru admiterea plângerii, vă rog! 

Rezultat Vot 

Da 6 

Nu 6 

Abţinere 8 

Au votat 20 

Nu au votat 1 

Absenţi  

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Abț 

Bria Dumitru Alexandru Nu 

Drulea Dorin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Abț 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Nu 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Abț 

Marton Virgil Leonuţ Abț 

Marza Teodor Ioan Abț 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Nu 

Moldovan Victoria Valeria Nu 

Moldovan Vasile Nu 

Muthi Adrian Gelu Abț 

Niculae Cristian Marius - 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Abț 

Sabău Gheorghe Abț 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Nu 
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Cu 6 voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și 8 abțineri, plângerea prealabilă 
nu a fost admisă. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Mai 
avem și un punct de diverse, stimați colegi, la diverse avem Raportul cu privire la 
îndeplinirea hotărârilor de consiliu local și restanțe, de care luăm act. Și avem o 
discuție cu privire la o informare, de fapt cu privire la Dispoziția 30. Am luat act 
de ele. Mulțumim, și cu aceasta am epuizat.  

Doamna Gaftone Floare, Secretar general: O precizare. Instituția 
Prefectului a trimis o adresă, în atenția dumneavoastră, v-am comunicat-o, însă 
este prematur să o luați în dezbatere, pentru că nu este însoțită și de un referat, 
de o informare din partea serviciilor de specialitate. O să o analizăm luna 
viitoare. Mai fac precizarea că ședințele au fost destul de grele, poate și pentru 
faptul că  la data convocării consiliului local era predat un singur proiect de 
hotărâre, celelalte au venit ulterior, iar doar o treime din proiectele de hotărâre au 
avut și viza din partea Direcției Juridice. Să sperăm că luna viitoare materialele 
vor veni la timp și vor avea și punctul de vedere al consilierului juridic și al 
Direcției Juridice, care răspunde de direcția care inițiază proiectul în atenția 
dumneavoastră. Vă mulțumesc! 

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: dacă este vorba de 
adresa înregistrată la noi cu numărul 28266, a Prefecturii, despre care s-a făcut 
vorbire și în ședința comisiilor reunite, vreau să sesizați faptul că este o adresă 
de observații, care nu este în cutuma prefectului. Dacă Prefectura considera că 
dispozițiile mele erau ilegale, făceau plângere prealabilă și le suspendau. Dar, în 
spiritul guvernului actual, și prefectura începe să facă recomandări. Și aș vrea să 
rețineți acest lucru până data viitoare, când o să le discutăm pe număr de act 
normativ și pe articol. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Mulțumesc! 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Ne puteți totuși, domnule primar, ați făcut o 
declarație publică, ne puteți spune ce a recomandat prefectura? 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: a recomandat ca Consiliul local 
să fie implicat activ și efectiv în evaluarea managementului de la Casa de 
Cultură. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: Am văzut lucrul ăsta, doamna secretar, în 
document. Domnul primar a făcut o altă declarație. 

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Păi, bineînțeles că am 
făcut altă declarație, pentru că în spiritul a ceea ce fac eu stă și ROF-ul, stă și  
organigrama  și stă și poziția Ministerului Culturii, transmisă la o solicitare a 
doamnei secretar. Deci toate trei documentele spun că cel care gestionează 
problemele respective este primarul. Și nu există competență delegată prin lege. 
Dacă este o lege, aia înseamnă că îmi dă competență, nu îmi deleagă. Dar, mă 
rog, poveștile aste le putem discuta când vom avea vreme mai multă.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Au competențe partajate, și unii 
și alții.  

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Nu, nu, nu, Ordonanța 
din 2013, 68, spune clar cine are competențe. Aia trebuie citită. 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: Bun, 
mulțumesc! Am luat act și de această discuție. Nemaifiind alte probleme pe 
ordinea de zi, declar închise lucrările. Mulțumesc pentru răbdare și pentru timpul 
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acordat. Să ne vedem cu bine data viitoare. Poate că ne vedem chiar față în față, 
la următoarea ședință, stimați colegi. Declar ședința închisă!   

Rezultat Vot 

Da 21 

Nu  

Abţinere  

Au votat 21 

Nu au votat  

Absenţi  

Total 21 

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin 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 

Președintele de ședință, domnul consilier Bria Dumitru Alexandru: 
Nemaifiind alte chestiuni pe ordinea de zi, stimați colegi, declar închise lucrările 
ședinței. Ne vedem, înțeleg că cât de curând, la următoarea ședință online. 
Mulțumesc pentru înțelegere, sau, mă rog, pentru felul în care fiecare dintre 
dumneavoastră ați înțeles să susțineți acest proiect. Vă doresc o seară plăcută! 

 
            

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