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

 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 30.07.2020 în şedinţa extraordinară  

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 

 
 Şedinţa extraordinară a consiliului local se desfăşoară prin mijloace 
electronice de comunicare, conform Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Bistriţa nr.33/27.03.2020, şi participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, 
domnul Creţu Ovidiu Teodor – Primarul municipiului Bistriţa, domnul Niculae 
Cristian Marius – Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Muthi Adrian Gelu 
– Viceprimarul municipiului Bistriţa, doamna Gaftone Floare - Secretarul 
general al municipiului Bistriţa, Scurtu Nicolae – director executiv Direcţia 
Economică, Ivașcu Lia -  director executiv  Direcția Tehnică; Marina Vasile – 
director executiv Direcția Patrimoniu; Bogatean Adriana Silvea – consilier 
juridic Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Contencios; Suciu 
Anca – Emilia – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios. 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr.236/24.07.2020, 
care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din 
data de 25 - 26 iulie 2020 și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro. 

 
Se intonează Imnul de stat. 
 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  

mulțumesc!  
Se face prezența nominal de către doamna președintă de ședință 

Tabără Camelia. Sunt prezenți online toți cei 21 de consilieri locali în funcție.  
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30 IULIE 2020 

 
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 II 
anul 2020 

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local 

 
 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   ședința 

extraordinară din 30 iulie 2020. Înainte de a intra pe ordinea de zi, vă rog să 
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votați procesul – verbal al ședinței ordinare din 30 iunie 2020 pe care l-am 
primit prin mail.  

Rezultat Vot 

Da 20 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 20 

Nu au votat  

Absenţi  

Total  

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru  

Drulea Dorin Valentin Da 

Flueraş Cristina Georgia  Da 

Gaga Seica Marioara Da 

Gherman Horaţiu Ioan Da 

Hangan Sorin Da 

Kozuk Andrei Ioan Da 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile Da 

Moldovan Victoria Valeria Da 

Moldovan Vasile Da 

Muthi Adrian Gelu Da 

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Da 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe Da 

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Da 

Domnul operator Marius Zbâncă: avem 20 de voturi ”pentru”. 
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, 

mulțumesc mult de tot! Pentru completarea ordinii de zi îi dau cuvântul 
domnului primar. 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu –Primarul municipiului Bistrița: sărut-mâna, 
bună-ziua!  

Doamna președintă, solicit introducerea pe ordinea de zi a unui proiect  
privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a 
imobilelor-teren aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului 
Bistrița pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivelor de 
investiții aferente acestuia 

Cu scuzele de rigoare, documentația a fost pusă pe site doar cu circa o 
jumătate de oră sau o oră în urmă. Vă mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc și eu! 

                  
          Ordinea de zi 
 

1. 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 II anul 2020 

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local 
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2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-
Năsăud” a imobilelor-teren aflate în proprietatea sau administrarea 
Municipiului Bistrița pentru construcția/extinderea/reabilitarea 
obiectivelor de investiții aferente acestuia 

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local 

 
  Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  atunci o 
să vă rog să votați ordinea de zi. 

Domnul consilier Peteleu Ioan: doamna președintă, dacă-mi permiteți?  
Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, vă 

rog! 
Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, era bine să transmiteți o informare 

vis-a-vis de această completare a ordinii de zi în momentul în care ați postat 
materialele de ședință pe site, pentru că altfel nu aveam de unde să știm că 
ordinea de zi se va completa. Aveți la dispoziție și numerele noastre de 
telefon, și adresele noastre de e-mail, puteați să trimiteți sau un sms sau un    
e-mail cu această completare.  

Dar tot la acest punct, la acest moment al acestei ședințe, aș vrea să 
întreb executivul și, în special pe domnul primar, care este motivul pentru care 
nu se mai țin ședințe ordinare ale consiliului local, pentru că mi se pare că se 
evită, în mod intenționat, aceste ședințe ordinare la care consilierii pot să pună 
întrebări sau să facă interpelări. Problemele orașului sunt multe și dacă ne 
luați și acest instrument pe care îl avem la dispoziție, conform legii, adică de a 
pune întrebări și de a face interpelări executivului, cred că ne lipsiți totalmente 
de orice mijloc de a ne exercita atribuțiile în calitate de consilieri locali. Aș vrea 
să știu, totuși, care este motivul pentru care nu se mai țin ședințe ordinare? 
Această ședință putea fi una ordinară. Cred că execuția bugetului la șase luni 
de zile se putea pregăti cu mult imp înainte, materialele de ședință puteau fi 
comunicate cu cel puțin o săptămână înainte și putea fi convocată o ședință 
ordinară a consiliului local, chiar și cu un proiect de hotărâre, cum era execuția 
bugetară, dacă nu aveați și alte proiecte de hotărâre pe care să le supuneți 
dezbaterii și aprobării în consiliu local. mi se pare un mod defectuos de a face 
administrație. Mulțumesc! 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:   da, 
mulțumesc! Vă rog să dați drumul la vot la ordinea de zi! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: permiteți-mi 
totuși să.... 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da,  
domnul primar! 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ... să explic 
domnului consilier că dacă numai întrebările și interpelările sunt latura prin 
care își manifestă calitatea, atunci lucrurile nu stau bine deloc. Dar ședințele 
ordinare nu le-am exclus, o să le ținem, suntem într-o situație specială, suntem 
într-o situație deosebită, am ținut șase ședințe ordinare, nu puteți spune că nu 
s-au ținut, sau cinci ședințe ordinare – nu puteți spune că nu s-au ținut 
ședințele. O să le ținem în continuare.... 

Domnul consilier Peteleu: ... sau trei sau patru. 
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Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: ...nu, nu, 
nu, faceți socoteala, că numai într-o singură lună nu s-a ținut ... (nu se aude 
înregistrarea). 

Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, o să vă 
rog să-mi spuneți rezultatul votului. 

Domnul operator Marius Zbâncă: avem 17 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”. 
Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 19 

Nu au votat  

Absenţi  

Total  

Observaţii 

Antal Attila Da 

Bria Dumitru Alexandru Da 

Drulea Dorin Valentin  

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  

Sărmăşan Mihai Lucian Da 

Tabără Camelia Da 

Mulțumesc! Ordinea de zi a fost adoptată. 
 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 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 II anul 2020 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul deschis  
al majorităţii consilierilor locali în funcție.  
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: aviz 
favorabil al comisiilor reunite. Discuții, comentarii? Da, domnul Peteleu! 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: mulțumesc, doamna președintă! 
 Ne-am obișnuit în ultimii ani să avem execuții bugetare chiar la finele 
anului realizate într-un procent destul de mic. Iată că suntem la șase luni din 
acest an și avem la Secțiunea de dezvoltare, mă refer aici la cheltuieli, un 
procent de 19,44%. Categoric motivările din aceste documente care ne sunt 
puse la dispoziție sunt aceleași de ani de zile. Aceste rezultate nu fac altceva 
decât să reliefeze modul în care se face administrație în municipiul Bistrița.  
 Domnul primar ne spunea în anii trecuți că s-au făcut economii la 
bugetul local, ori nu cred că ăsta este rolul unei administrații, de a face 
economii, ci de a duce la bun sfârșit acele bugete aprobate într-un procent cât 
mai mare, adică care să se apropie de 100%. Dar iată că avem, încă o dată, 
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dovada modului în care funcționează administrația condusă de domnul primar 
Crețu și majoritatea PSD – ALDE – UDMR. Mulțumesc! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, alte 
discuții sau comentarii? 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: dacă-mi 
permiteți? 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, domnul 
primar! 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: eu aș vrea 
să subliniez, din nou, faptul că bugetul se întocmește în conformitate cu 
legislația și noi avem obligația să prindem în buget acele proiecte pentru care 
am semnat contracte de finanțare, ba mai mult, prindem în proiect chiar și 
contractele pentru care încă nu am semnat contractele de finanțare, dar 
acelea le prindem cu o sumă foarte mică, doar ca să le avem prevăzute în 
buget. Faptul că procedurile sunt extrem de dificile și lungi în timp, asta nu 
este vina nimănui, legislația este de așa natură, iar noi discutăm acuma de 
realizarea bugetului la 30 iunie. Numai că, de exemplu, pe PNDL plățile se fac 
la 40 – 60 de zile. Adică în această situație sunt reflectate plățile care au fost 
făcute pentru lucrările din luna aprilie, nu și pe cele din mai și din iunie care 
încă nu au fost realizate pentru că nu ne-au venit banii de la PNDL. Sigur că 
ne-am dori să putem să derulăm mai repede lucrurile dar, din păcate, asta 
este legislația și noi respectăm legislația și am respectat-o.  
 În ceea ce privește faptul că în anii mai dinainte, până-n 2017, că după 
aceea nu a fost cazul, am avut economii, nu mai este cazul din 2018 și 2019, 
ne-a ajutat foarte mult să putem să continuăm în 2018 lucrările de investiții din 
fonduri proprii.  
 Dar, așa cum se prezintă bugetul modificat prin legislația care a apărut 
în anul 2018, n-o să mai fie cazul să avem economii, n-o să fie atrase toate 
fondurile europene puse la dispoziție, pentru că așa sunt procedurile, dar 
economii nu vor fi, că nu mai avem de unde să facem economii. 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! N-au fost propuneri. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan:  da, așa cum spuneam, este aceeași 
placă. Că legislația este greoaie, că procedurile sunt delicate și așa mai 
departe. Ne-am obișnuit, v-am spus, această placă se pune tot timpul în 
rapoartele care ni se prezintă. Dar problema este cu totul alta. Dacă ați 
observat, domnule primar, că această legislație este greoaie, nu v-a interzis 
nimeni să pregătiți procedurile de achiziții cu mult timp înainte, în așa fel încât 
în momentul în care aveți aprobate bugetele, să le puteți lansa imediat. Nu v-a 
interzis nimeni lucrul acesta, să le pregătiți dinainte. Dar bineînțeles, că dacă 
le pregătiți doar după anumite momente, categoric că ajungeți în această 
situație. Iar, încă o dată, bugetele publice nu sunt construite și constituite 
pentru a se face economii. Aveați multe alte instrumente la îndemână, dacă 
vroiați să faceți cu adevărat economii. Puteați să faceți depozite, puteați să 
folosiți alte instrumente pe care le aveați la dispoziție pentru a face economii la 
buget, dar nu din bugetul pe care consiliul l-a aprobat și vi l-a pus la dispoziție 
să-l cheltuiți în proporție de 100%. Mulțumesc! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc!  
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 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: dacă-mi 
permiteți? Noi nu putem să facem procedurile înainte de a avea bugetul. Nu 
poți să faci astfel de lucruri, nimeni nu face. Poate în mediul privat, unde 
lucrurile stau altfel, situația e diferită. Dar în domeniul public până nu se 
aprobă bugetul, nu poți să demarezi nici un fel de procedură. Abia după aceea 
încep lucrurile, astea ar trebui să le știți, sunteți consilier, totuși, cu vechime.  
 Domnul consilier Peteleu Ioan:   dar nu-i vorba de a demara, e vorba de 
a pregăti, domnule primar 
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: sunteți 
consilier cu vechime. Pregătirea înseamnă să demarezi, să încerci să pui pe 
hârtie. Pentru asta trebuie să ai baza legală și baza legală este bugetul. Îmi 
pare rău că nu cunoașteți lucrurile astea pentru că sunteți consilier de mult, ați 
fost și viceprimar și ar trebui să știți care este situația. 
 Domnul consilier Peteleu Ioan: le cunosc foarte bine, chiar mai bine 
decât dumneavoastră.  
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! Vă rog, n-au fost propuneri de modificare, vă rog să votați ordinea 
de zi! 
 Domnul consilier Moldovan Vasile: doamna președinte, cred că e vorba 
de proiectul de hotărâre! 
 Domnul consilier Hangan Sorin: am votat ordinea de zi o dată! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  pardon, 
proiectul de hotărâre, îmi cer scuze! Primul proiect de pe ordinea de zi, îmi cer 
mii de scuze! Da, vă rog să-mi spuneți rezultatul votului! 

Rezultat Vot 

Da 12 

Nu 1 

Abţinere 6 

Au votat 19 

Nu au votat  

Absenţi  

Total  

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 

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  

Niculae Cristian Marius Da 

Peteleu Ioan Abț 

Rus Constantin Da 

Sabău Gheorghe  

Sărmăşan Mihai Lucian Nu 

Tabără Camelia Da 

  
 Domnul operator Marius Zbâncă:  avem 12 voturi ”pentru”, un vot 
”împotrivă” și 6 ”abțineri”. 
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  Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc!  Proiect adoptat! 
 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a 
imobilelor-teren aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului 
Bistrița pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivelor de 
investiții aferente acestuia 

Proiectul de hotărâre cuprinde 6 articole şi se adoptă cu votul deschis  
al majorităţii consilierilor locali în funcție.  
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: aviz 
favorabil din comisiile reunite. Discuții, comentarii?  
 Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: doamna președintă, vă rog să se 
consemneze că nu particip la dezbateri și la vot pe acest proiect. 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc! 
 Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: mulțumesc și eu! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: da,  
discuții, comentarii? Alte discuții sau comentarii?  
 Domnul consilier Moldovan Vasile: doamna președinte, nici eu nu pot să 
particip. 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință: 
mulțumesc, deci 19 consilieri practic cu participare și vot pe acest proiect de 
hotărâre. 
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: doamna președinte, având în 
vedere că ni s-au pus la dispoziție foarte târziu materialele acestui proiect, 
poarte ar fi bine să ni se prezinte sumar, cel puțin sumar, despre ce este 
vorba. Vă mulțumesc! 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, nici o 
problemă, ni s-a prezentat în comisii, dar o să-l rog pe domnul primar, dacă 
mai e nevoie să repete, să mai repete o dată  
 Domnul Ovidiu Teodor Crețu – Primarul municipiului Bistrița:  da, e vorba 
de un număr important de străzi, circa 160, care sunt prinse în Master Planul 
apă-canal pe un proiect cu finanțare europeană care este derulat pe Aquabis. 
Noi am dat străzile pe care am dori să se extindă rețelele și pe care am dorit 
să se reabiliteze, în urmă cu șapte luni cred că, șase – șapte luni. Proiectanții 
au realizat proiectul pentru Bistrița, am avut discuții cu ei pentru că totuși e un 
proiect complex și complicat. După finalizarea discuțiilor, pentru că proiectul 
prevedea extindere sau traversare și a unor zone unde noi nu avem drept de 
administrare sau un alt drept, sunt proprietăți private pe care, bineînțeles, că 
le-am exclus. După ce am finalizat documentația de care trebuie să ne 
ocupăm, am clarificat toate problemele și normal trebuia să intrăm într-o 
ședință ordinară, în următoarea ședință ordinară. Dar pentru că a apărut 
scrisoarea, solicitarea din partea asociației să predăm cu maximă urgență, am 
adăugat acest proiect la ordinea de zi pentru ședința extraordinară de astăzi. 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc! Da, dacă nu mai sunt alte intervenții..., da, vă rog, doamna 
secretar! 
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 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: stimați 
consilieri, vreau să precizez faptul că inițiatorul nu mi-a adus la cunoștință cu 
privire la intenția de a introduce în această ședință extraordinară acest punct 
pe ordinea de zi. Astăzi, la ora 9,30 am văzut proiectul, l-am analizat într-un 
mod foarte sumar, am solicitat să fie semnat raportul și cu direcția de Servicii 
publice pe considerentul că această direcție e cea care administrează străzile 
din municipiul Bistrița, străzi care fac obiectul analizei în cadrul proiectului 
supus analizei dumneavoastră. Corectez următoarea informație, dacă în 
comisiile reunite am spus că ați avut la dispoziție circa 50 de minute pentru 
analizarea proiectului de hotărâre, printr-o analiză atentă am văzut că după ce 
s-a înregistrat proiectul și s-a scanat, la dumneavoastră a ajuns cu doar          
6 minute înainte de ședința de plen. Observ că pe lângă faptul că proiectul nu 
are raportul comun cu Direcția de Servicii Publice, observ că pe lângă adresa 
invocată în preambul care stă la baza invocării urgenței, respectiv Adresa 
52371 din 29.07.2020 a lui ADI Apă-Canal, de fapt la bază mai avem o adresă 
din luna mai 2020 care, cu toate că se adresează consiliului local, această 
adresă nu a ajuns și la secretar, ca eu să v-o distribui, și dumneavoastră ați fi 
avut timp câteva luni de zile să reflectați asupra acestui proiect care se 
contura și se cerea în regim de urgență încă din luna mai 2020.  
 Vreau să vă informez că observ că în titlul proiectului de hotărâre, cred 
că ați observat și dumneavoastră, s-a strecurat o primă greșeală în sensul că 
orașul Bistrița, deci municipiul Bistrița nu administrează bunurile.  Deci orașul 
Bistrița are în proprietate bunuri din proprietatea publică și privată, dar 
administrarea.... - este un consilier care are microfonul deschis oare? 
 Doamna consilier Tabără Camelia – Președintele de ședință:  deci vă 
rog, ceilalți consilieri să aveți micorfonul închis, vorbește doamna Gaftone. 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: deci, în 
conformitate cu, Codul administrativ, articolul 300 din cod, proprietatea publică 
sau privată este a orașului, însă orașul Bistrița nu are în administrare, pentru 
că prin efectul votului cetățenii v-au împuternicit pe dumneavoastră să 
administrați, pe seama și în numele colectivității locale, această avere. Deci 
corect este, bunurile care sunt aflate în proprietatea orașului și-n administrarea 
consiliului local. Așa cum v-am spus și-n alte ședințe, cele mai multe dintre 
străzile orașului le-ați transmis, în baza unei hotărâri de consiliu local, în 
administrarea Direcției de Servicii Publice. Nu toate străzile din oraș, 
proprietate publică a municipiului sau cele lăsate în posesie au ajuns și la 
Direcția de Servicii Publice. Nu toate străzile din orașul Bistrița, stimați 
consilieri, au denumiri de străzi. Vă rog să vă uitați atent în anexa la hotărârea 
consiliului local, c-o să aveți foarte multe poziții cu denumiri de secundară nr.6, 
7, 8, ba mai mult, avem un tronson nenominalizat care se află între două străzi 
nenominalizate, adică între două străzi care, la rândul lor, au denumire de 
secundară.  
 Așa cum cred că v-am trimis și pe mail, eu l-am rugat pe domnul primar 
de mai multe ori, dar recent în luna aprilie 2020 când știți, stimați consilieri, că 
aparatul primăriei n-a fost în șomaj tehnic, când activitatea în primărie a fost 
mai rarefiată, am rugat pe domnul primar să ne facem o bază de date să 
venim în sprijinul dumneavoastră cu informații privind denumiri de străzi, 
număr de străzi, dimensiuni de străzi, categoria lor, regimul juridic al străzilor. 
Trebuie să știm foarte clar cine le are în administrare, pentru că asta 
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presupune să ai niște politici publice și niște reglementări clare, inclusiv 
înscrierea în cartea funciară.  
 Stimați consilieri, ați aflat de la domnul director Șandru că aproape 40% 
din străzile care trebuiau să fie incluse în acest program au fost eliminate. De 
ce? Pentru că nu era rezolvată situația juridică a străzilor. Ba mai mult, nu 
respectăm prevederile Codului administrativ care ne spune cu privire la 
bunurile care sunt în proprietatea publică a orașului – Anexa 4 din lege care ne 
spune că rețelele de alimentare cu apă și canalizare, atenție, și terenurile 
aferente, deci folosește conjuncția ”și” de către legiuitor, sunt cuprinse în lista 
bunurilor care fac parte din proprietatea publică a orașului. Noi, stimați 
consilieri, avem o situație atipică – rețelele sunt în proprietatea publică a 
județului și administrarea Consiliului județean, iar terenurile aferente, după 
cum vedeți, sunt în proprietatea publică a noastră, iar relația între cele două 
autorități nu este în nici un fel reglementată. Eu v-am informat atunci când 
domnul consilier Chereji, dacă vă amintiți, a solicitat să rezolvăm situația 
juridică a rețelelor de apă – canal și pe accent pe sursa de apă care a fost 
realizată, aducțiune care a fost realizată de către oraș de la Cușma. Atunci     
v-am informat că printr-o hotărâre a consiliului local a fost acordul consiliului 
să fie înscrise în proprietatea publică a județului până în 2012 aceste rețele, 
urmând ca dumneavoastră, începând cu 2012 să vă pronunțați cu privire la 
preluarea în proprietatea publică. Nici n-ați prelungit transmiterea la consiliul 
județean și nici nu, cum zicea un coleg, nu ne-am preluat propria soartă în 
mâini.  
 Deci, stimați consilieri, eu cred că acest proiect de hotărâre ar fi trebuit 
analuizat mult mai atent și ar fi putut face obiectul unei analize într-o ședință 
ordinară. Vă stau la dispoziție și cu alte informații. Mulțumesc! 
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: așa cum ne-am obișnuit, această 
administrație, de patru ani de zile sau mai mult, nu e în stare să-și gestioneze 
ceea ce are în curte. E ca și cum am avea un câine la curte și nu i-am pune 
nici un nume, i-am spune doar câine. Nu putem să rămânem cu străzile 
nedenumite. Nu putem să rămânem cu oameni care nu au adresă, stau pe 
strada secundară din Bistrița. așa ceva e inadmisibil. Sper că următorul 
consiliu local să reglementeze mult mai bine și să gestioneze mult mai bine 
aceste probleme.  
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: vă rog    
să-mi permiteți să fac o precizare... 
 Domnul Ovidiu Teordor Crețu – Primarul municipiului Bistrița: dacă-mi 
permiteți, doamna președintă? 
 Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: domnul 
primar, o precizare legală dacă-mi permiteți, după care puteți să spuneți 
dumneavoastră. Deci legea ne obligă, deci pe actualul consiliu local, să 
atribuie denumiri de străzi pentru că știm că la orizont avem recensământul 
populației și recensământul agricol, deci cu alte cuvinte se recensează 
populația, terenurile și clăpdirile și trebuie să avem, în mod obligatoriu, 
denumiri de străzi și numere administrative. Termenul este dat în sarcina 
consiliului local, a primarului și a prefectului deopotrivă, până la data de 31 
august. Știu că colegii, domnul Lupu de la Compartiment nomenclatură 
stradală lucrează, are peste 180 de străzi identificate ca neavând denumiri. 
Mulțumesc! 
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Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Este adevărat că 
sunt, în localitățile componente, străzi care au denumirea de secundară. 
Numai că, dacă noi vom intra acum, ele nici nu apar în documentele de 
identitate ale cetățenilor care locuiesc acolo. Adresele din localitățile 
componente, pentru că aici este problema cea mai dificilă, s-au dat începând 
dintr-un capăt și mergând cu numerele până la 400, 500, în funcție de numărul 
de case. Pentru identificare, atunci când se discută, s-au dat aceste denumiri 
de secundară, dar ele nu apar în actele de identitate. Dacă noi intrăm acuma 
și dăm denumiri străzilor respective, toți cei care locuiesc pe străzile 
respective, unii de ani foarte mulți, vor trebui să meargă să-și schimbe 
documentele de identitate. Mai ales că vin alegerile, în cazul în care am avea 
denumiri noi la străzi, circumscripțiile vor fi făcute, la secțiile de votare vor fi 
arondate anumite străzi, iar cetățenii nu se vot regăsi. Acest lucru probabil se 
va întâmpla cândva, atunci când legea va permite un transfer simplu de acte 
de identitate. Lucrurile sunt extrem de complicate și ar trebui să punem pe 
drumuri zeci de mii de oameni, ca să clarificăm acest lucru. Ori noi, din punct 
de vedere al denumirii, suntem cu străzile așa cum sunt ele, în regulă, și 
putem să le gestionăm. Chiar dacă, chiar dacă, lucrurile sigur ar sta mai bine 
dacă am avea un moment zero. Și acel moment zero presupune un efort 
foarte mare pentru cetățeni, nu pentru noi.  

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, 
mulțumesc! 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: o precizare... 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Aș vrea să intervin și eu, dacă se poate. 
Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, domnul 

Peteleu. 
Domnul consilier Peteleu Ioan: Aceeași placă zgâriată, și în acest caz. 

Domnul primar conduce această administrație de 12 ani. Dacă în fiecare an 
programa, sau, mă rog, dădea denumiri de străzi pe câte două sau trei străzi 
din cele care nu au denumiri, problema se rezolva în timp, fără un efort 
deosebit. Așa, acuma, după 12 ani, vine și ne spune, domnule, să schimbăm 
acuma denumiri de străzi, când sunt alegeri, este aproape imposibil sau 
imposibil. Pentru că ar fi vorba de zeci de mii de cetățeni, atenție, zeci de mii 
de cetățeni. Păi 90 de mii de cetățeni are tot orașul. Câte zeci de mii de 
cetățeni stau pe acele străzi care nu au denumire în momentul de față. Poate 
ne spune domnul primar, câte zeci de mii de cetățeni stau pe acele străzi? Nu, 
este același mod de lucru, cu care ne-am obișnuit de atâția ani de când 
suntem în această administrație, sau, mă rog, în Consiliul local, că 
administrația este făcută de executiv. Ne-am obișnuit cu acest mod de lucru, 
lasă, măi, că merge așa! Și așa! De ce să fac un lucru bun, când pot să nu îl 
fac? Ăsta este adevăratul motiv pentru care suntem în această situație, 
delăsarea continuă. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, vă rog! 
Doamna Floare Gaftone, secretar general: domnilor consilieri, fac 

precizarea că organizarea recensământului este un foarte bun motiv pentru 
administrația publică să-și dea denumirile la străzi și să-și atribuie numere 
administrative. Vă informez că în urmă cu 10 ani a mai avut loc un 
recensământ al populației, am făcut și atunci un referat, m-am bazat pe 
sprijinul Serviciului de evidența persoanei și am spus, domnule primar, vă rog 
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să aprobați să procedăm la actualizarea tuturor denumirilor de străzi, acolo 
unde se impune. În 2016 a venit Hotărârea nr.777, respectiv RENNS- ul, 
Registrului electronic al nomenclaturilor stradale, care ne obligă să avem 
denumiri de străzi. În 2013 dumneavoastră, prin aprobarea PUG-ului ați 
introdus 1000 de hectare în intravilan și foarte multe străzi trebuiau să aibă, 
deja de atunci, o denumire. Am amplificat disconfortul creat la cetățeni, pentru 
că s-a încercat să se dea o denumire la o stradă care era cumva într-o 
oarecare apropiere. Nu se justifică susținerea domnului primar, în sensul că 
am deranja cetățenii în prag de alegeri, pentru că avem o ordonanță de 
urgență, care tocmai, în baza, având în vedere activitățile care urmează, ne 
obligă, este o ordonanță de urgență, cu forța juridică a unei legi, care va fi, 
sigur, aprobată și de parlament, care ne obligă să dăm aceste denumiri de 
străzi. Pentru cetățeni, atenție, pot vota cu buletinul, cu denumirea veche, 
pentru că în lista electorală el figurează cu denumirea nouă. Deci, nimeni nu 
face o presiune pe cetățeni, însă este obligația noastră să ne facem cât mai 
urgent această regulă și să aplicăm HG 777 privind nomenclatura stradală. 
Mulțumesc!  
 Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Și obligația administrației pentru 
dezvoltarea orașului, dar se pare că nu se întâmplă așa.  
 Doamna Floare Gaftone, secretar general: Aveți dreptate! 
 Domnul consilier Sabău Gheorghe: Doamna președintă, vă rog frumos! 
Aș dori să pun o întrebare. Oare a mai apărut un nou proiect pe ordinea de zi 
și nu l-am aprobat? Pentru că discuțiile din ultimele 20 de minute se referă la 
cu totul altceva decât proiectul despre care trebuie să votăm. Și nu înțeleg 
cum și pentru ce. 
 Președintele de ședință, doamna Tabără Camelia: Da, vă rog din suflet, 
pentru că nu au fost din suflet, pentru că nu au fost propuneri, să votați, să 
afișați, vot pe ... 

Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Crețu: Vă rog să-i dați 
cuvântul domnului director Marina. 

Președintele de ședință, doamna Tabără Camelia: Da, înainte domnul 
Marina. Vă rog, retrageți, să vorbească domnul Marina. Da, domnul Marina! 

Domnul Marina Vasile, director Direcția Patrimoniu: Cu privire la articolul 
nr.1, în care, într-adevăr, apare administrarea municipiului Bistrița la unele 
bunuri, este vorba de drumurile județene, care, conform Ordonanței nr.43, sunt 
înscrise în proprietatea publică a județului și în administrarea Consiliului local. 
Așa este. Dar extrasele de carte funciară, în momentul în care ne-au fost 
comunicate, prevede în administrarea municipiului Bistrița. Nu am vrut să 
modificăm extrasul de carte funciară, adică denumirea, pentru că nu am vrea 
să existe o problemă la proiect. În final, dacă observați, doar cele din Anexa 
nr.1, bunurile din anexa nr.1, sunt înscrise la această dată în evidențele de 
carte funciară, urmând ca până la sfârșitul contractului, să fie înscrise și 
transmise beneficiarului. De aceea apare în administrarea municipiului Bistrița. 
Este adevărat, pe Ordonanța nr.40, toate drumurile naționale și județene sunt 
proprietatea publică și a județului și în administrarea Consiliilor locale. Nu este 
o greșeală, așa este extrasul de carte funciară și am vrut să-l păstrăm exact 
așa cum a fost emis. 

Președintele de ședință, doamna Tabără Camelia: Mulțumesc! Vă rog 
să-mi dați drumul la vot. 
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Domnul consilier Mârza Teodor Ioan: Dacă-mi permiteți, dacă sunt în 
proprietatea publică se poate interveni pe ele? Din câte știu eu trebuie să fie în 
proprietatea privată. Poate greșesc, dar vă rog să-mi răspundeți, cine se... 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: da, pot eu să vă fac această 
precizare. Străzile, prin efectul legii, fac parte din proprietatea publică a 
municipiului. De asta, ce vă spuneam eu, în prima mea intervenție, noi trebuie 
să avem o bază de date, cu regimul juridic al străzilor. Străzile pot să fie 
publice sau private. Publice, sunt de interes local, proprietatea UAT -ului și în 
administrarea Consiliului local, proprietatea județeană, în administrarea 
Consiliului județean sau proprietatea publică a statului român, în administrarea 
companiilor naționale. Străzile private , la rândul lor, sunt străzi private închise 
circulației publice sau deschise circulației publice. Hotărârea de Guvern 
nr.540/2000 ne obligă să avem această situație, pe care în prezent nu o avem. 
Și domnul consilier Sabău trebuie să aibă imaginea de ansamblu, deci 
dumneavoastră când aprobați un proiect de hotărâre trebuie să vă uitați și pe 
reglementare și pe titlu și pe anexe.  

Domnul consilier Sabău Gheorghe: Închipuiți-vă că mă uit și nu am 
nevoie de conversație.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Probabil că, și legea trebuie 
respectată, vă dau și informația și sugerez tuturor consilierilor locali și mai ales 
domnului consilier Sabău Gheorghe, care de formație e economist și e extrem 
de atent la detalii, să studieze Ordonanța nr.22 din 2020, care ne obligă să 
dăm denumiri de străzi, atenție, până la 31 august 2020.  

Domnul consilier Sabău Gheorghe: dar eu revin, doamna secretar, vă 
întreb dacă pe ordinea de zi există această situație.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Cu privire la ordinea de zi... 
Domnul consilier Sabău Gheorghe: Să vorbim despre asta, nu despre 

altceva. 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: Domnul consilier, actul 

administrativ trebuie să fie legal în integralitatea lui iar dumneavoastră trebuie 
să aveți niște abordări și niște viziuni de ansamblu.  

Președintele de ședință, doamna Tabără Camelia: Da, mulțumesc! 
Doamna Gaftone Floare, secretar general: În legătură cu cartea 

funciară, la intervenția domnului director Marina, se cuvine o precizare, pentru 
că unii dintre dumneavoastră veți rămâne consilieri în continuare și să nu vă 
fixați greșit. Ați văzut extrase de carte funciară unde proprietarul e consiliul 
local și ați zâmbit și ați spus că e greșit. Ați văzut contracte care se încheie, 
una dintre părți fiind Consiliul local, și de data aceasta greșit. Și vă informez că 
nu are rost să înaintăm în continuare erori către cartea funciară, spunând că 
orașul Bistrița, cu cei 84 de mii de locuitori sau 93 de mii de locuitori, după 
statistică, administrează în mod direct averea orașului. Administrarea aparține 
Consiliului local iar orașul este proprietar. Proprietate publică, domnul consilier 
Mârza. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, doamna consilier Tabără Camelia: Da, 
mulțumesc! Vă rog să dați drumul la vot! Vă rog să-mi spuneți rezultatul 
votului. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu  

Abţinere 1 

Au votat  
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Nu au votat  

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 Abț 

Kozuk Andrei Ioan Nu a votat 

Marton Virgil Leonuţ Da 

Marza Teodor Ioan Da 

Mihestian Maria Marioara Da 

Miholca Bogdan Vasile  

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  

Sărmăşan Mihai Lucian Abț 

Tabără Camelia Da 

Cu 15 voturi și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Doi consilier nu au 
votat, pentru evitarea conflictului de interese. 

 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, președintele de ședință, 

doamna consilier Tabără Camelia, declară închise lucrările ședinței 
extraordinare din data de 30.07.2020. 
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