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

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat azi 30.10.2020 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 Turc Ioan – Primarul municipiului Bistriţa, domnul consilier          
Hangan Sorin – Viceprimarul municipiului Bistrița; domnul consilier Stan Călin 
– Viceprimarul municipiului Bistrița, doamna Gaftone Floare – Secretarul 
general al municipiului Bistrița, directori şi şefi de servicii din primărie, Cionca 
Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; 
Bogătean Adriana Silvea – consilier juridic Compartimentul Pregătire 
Documente, Contencios; Suciu Anca Emilia – consilier Compartimentul 
Pregătire Documente, Contencios. 
 Şedinţa extraordinară a consiliului local se transmite on-line. 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa nr. 334/26.10.2020, 
care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” din 
data de 27.10.2020 și pe site-ul instituției, www.primariabistrita.ro. 

Se intonează Imnul de stat. 
 

Domnul consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: declar 
deschisă ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistrița din 
data de 30.10.2020.  

 
Ordinea de zi inițială: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “E-învățare în municipiul 
Bistrița”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

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

 
2. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului ”Sprijin pentru școlile din 
municipiul Bistrița” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 

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

 
3. 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 III 2020 

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

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Bistriţa pe anul 2020 

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

 
Domnul consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  ținând cont că 

avem o completare a ordinii de zi, o să-l rog pe domnul primar să ia cuvântul, 
să facă precizările de rigoare. Vă rog, domnul primar! 

Domnul Ioan Turc – Primarul municipiului Bistrița: mulțumesc, domnule 
președinte! Este vorba despre punctul 5, suplimentarea de la punctul 5: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de circulaţie al 
mijloacelor de transport public local prevăzut în anexa 6.2.1. la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ 
teritorială a municipiului  Bistriţa  

Domnul consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  mulțumesc, 
domnule primar! Aș dori să întreb dacă față de ședința comisiilor reunite s-a 
modificat prezența? Dacă domnul consilier Bria Alexandru sau domnul 
consilier Niculae Cristian sunt prezenți la ședința extraordinară? Constat că nu 
sunt. Deci suntem prezenți 19 consilieri, 2 consilieri sunt absenți. 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: vă rog să 
supuneți la vot completarea ordinii de zi. 

Domnul consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc, doamna secretar. Supun la vot completarea ordinii de zi cu 
proiectul de hotărâre privind modificarea programului de circulaţie al 
mijloacelor de transport public. Vă rog să votați! 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs. 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs. 

Pavelean Nicolae Nu a votat 

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da  

Ruşti Ionel Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Da  

Stan Călin Da  

Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  
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Cu 18 voturi ”pentru”, un consilier nu a votat, ordinea de zi a fost 
completată, mulțumesc! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: vot pentru 
ordinea de zi în totalitate.  

Domnul consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:   da, și acum 
vot pentru ordinea de zi cu, completarea prezentată. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs. 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs. 

Pavelean Nicolae Nu a votat 

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da  

Ruşti Ionel Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Da  

Stan Călin Da  

Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

Cu 18 voturi ”pentru”, un consilier nu a votat, ordinea de zi a fost 
aprobată. 

Aș vrea să fac o remarcă, din punct de vedere tehnic, pentru doamnele 
și domnii consilieri, vis-a-vis de exprimarea votului, să nu uitați să apăsați și 
butonul submit pentru că altfel votul nu pleacă. Probabil că din acest motiv 
avem și mai puține voturi. Mulțumesc! 

               
Ordinea de zi aprobată: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “E-învățare în 
municipiul Bistrița”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

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

 
2. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului ”Sprijin pentru școlile din 
municipiul Bistrița” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița 
avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local 
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3. 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 III 2020 

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

 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Bistriţa pe anul 2020 

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

 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de circulaţie al 
mijloacelor de transport public local prevăzut în anexa 6.2.1. la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ teritorială a municipiului  
Bistriţa nr. 48/L din 30 mai 2019 
 

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

 
Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: o să intrăm în 

ordinea de zi. 
 

 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind aprobarea Proiectului “E-învățare în municipiul Bistrița”, în cadrul 
Programului Operaţional Competitivitate 

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

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: Comisiile, în 
data de 29.10.2020 emit aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre cu 17 
voturi ”pentru” și o ”abținere” cu următoarea propunere de modificare: se va 
completa preambulul proiectului de hotărâre cu următoarele acte normative:  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de 
prevenție a activităților didactice aferente anului școlar / universitar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARSCov-2; 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1186/19.10.2020 pentru 
modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,              
e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia 
Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea 
de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare,            
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de 
utilizare a Internetului”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat 
prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018, cu modificările ulterioare. 

Doamnelor, domnilor consilieri, dacă sunt propuneri, dezbateri, vă rog?  
  
Doamna consilier Săsărman Lucia-Augusta: domnule președinte, dacă-mi 

permiteți?  
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Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: vă rog, 
doamna consilier Săsărman! 

Doamna consilier Săsărman Lucia-Augusta: doresc să mulțumesc colegilor 
care au votat acest amendament propus de noi în cadrul ședinței comisiilor de 
specialitate. De asemenea, doresc să mulțumesc și doamnei Coceșiu care ne-a pus 
la dispoziție, în cursul zilei de ieri, toate detaliile legate despre acest proiect și 
sperăm că se va pune în practică în cel mai scurt timp și cu maximă seriozitate.  

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  mulțumesc! 
Cu siguranță, pentru că de asta a fost pregătit. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog! 

Vă rog, domnul consilier Urîte! 
Domnul consilier Urîte Florin-Radu: bună-ziua tuturor! Doar vreau să știu cât 

de repede se poate implementa acest proiect din punct de vedere al licitației și 
implementării, adică să cumpere dotările, pentru că să nu uităm că școlile și-au 
început deja activitatea - din cauza creșterii coeficientului de peste 3 la mie deja se 
iau măsuri, jumătate din elevi acasă, jumătate pe la școli, ca să nu zic – toți pe 
acasă, și cred că dacă durează foarte mult deja va fi afectat sistemul de învățământ. 
Chiar am primit telefoane în acest sens, inclusiv de Liceul Liviu Rebreanu mi se 
spune că nu are toate mijloacele. Trebuie să analizăm, și rog primăria și executivul 
de la primărie, trebuie să analizăm ce se poate face și în regim de urgență, că tot n-
am mai făcut Zilele Bistriței și alte activități în acest an și se pot rezolva anumite 
lucruri din mers, până să vină acele dotări care să fie, să spunem mult mai optimisate 
și mult mai profesional făcute. Dar cred că trebuie să vedem și ce măsuri trebuie 
luate în cel mai scurt timp, astfel încât elevii să poată învăța în condiții optime și-n 
aceste condiții existente în prezent. Mulțumesc! 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  mulțumesc, 
domnule consilier! Domnul consilier Kozuk! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: mulțumesc, domnule președinte! Mă 
bucur că se aplică aceste două proiecte care le avem pe ordinea de zi și felicit 
executivul că, continuă acest trend. În total avem 31 de proiecte de finanțare 
europeană a Primăriei Bistrița - din care zece au fost finalizate în valoare de 12,5 
milioane de euro. Ne-au mai rămas proiectele mari de mobilitate urbană undeva la 
21 de proiecte în valoare de 72 de milioane de euro la care se va adăuga și 
construcția Grădiniței nr. 3 de 1,2 milioane de euro. Am o recomandare – suma total 
neeligibilă pe aceste proiecte este undeva la 10%, adică peste 8 milioane de euro, 
iar la aceasta se adaugă și sumele neeligibile de la proiectele pe care le aprobăm 
astăzi. Este bine că Primăria Bistrița gestionează aceste proiecte pe finanțare, chiar 
dacă făceau școlile direct, cu suport de la Primăria Bistrița, atunci se economisea 
suma aceasta, dar nu despre asta e vorba. Oricum, în total, pentru toate proiectele 
pe fonduri europene avem o sumă mare neeligibilă.  

Pentru a evita eventualele blocări, domnule primar, vă rog să interveniți pe 
lângă Guvernul României, aveți toate pârghiile necesare, și să solicitați modificarea 
Legii nr. 273 din 2006 și Hotărârea Guvernului nr.9 din 2007, la articolul 63 astfel 
încât să fie, pe lângă împrumuturile pentru asigurarea prefinanțării sau finanțării, să 
fie permise și împrumuturile pentru cheltuielile neeligibile. Sunt sume mari și nu cred 
că Primăria Bistrița poate să susțină, din resurse propri, toate aceste fonduri. Vă 
mulțumesc! 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: da, mulțumesc 
domnule consilier Kozuk! Domnule primar, vă rog! 

Domnul Ioan Turc – Primarul municipiului Bistrița: domnule consilier Kozuk, vă 
rog să faceți acestă propunere în scris, s-o înregistrați, în așa fel încât să putem lucra 
procedural. Vă mulțumesc! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan:  în regulă. Vă mulțumesc, domnule 
primar! 
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Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  da, 
mulțumesc, domnule primar! Constat că nu mai sunt intervenții ... 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan:  domnule președinte, o rugăminte, și nu 
mai intervin pe acest proiect. 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  da, vă rog, 
domnule consilier! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: este valabil și pentru proiectul nr.2 
de pe ordinea de zi, dacă se poate, nu știu dacă ar trebui adăugat la proiectul 
de hotărâre sau pur și simplu să țineți cont de solicitarea din cadrul ședinței. 
Dacă se poate, după ce se fac achizițiile, consiliul local să primească un 
raport. Este o sumă mare, înțeleg că, consiliul local are toate pârghiile și 
specialiștii ca să facă achiziția, fiind volume mari pentru toate școlile, să facă 
achiziția cât mai eficient posibil. Dar dacă se poate să primim și noi un raport 
după atribuirea contractelor. Dacă considerați că se poate ține cont de treaba 
asta sau trebuie s-o introducem și ca o propunere pe ordinea de zi – cum 
considerați dumneavoastră, o propunere în cadrul proiectului. 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: domnule 
consilier Kozuk, cu siguranță Consiliul local al municipiului Bistrița va fi 
informat, în permanență, despre acțiunile care se derulează și, în speță, 
proiectele care se derulează în municipiul Bistrița. Dacă doriți să faceți o 
propunere, vă rog s-o formulați. Consider că s-a consemnat în procesul – 
verbal al ședinței de astăzi intervenția dumneavoastră și executivul va ține 
cont de această propunere.  

O să-i dau cuvântul doamnei ... 
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: în acest caz nu voi face o 

propunere. Vă mulțumesc! 
Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  da, 

mulțumesc! 
O să-i dau cuvântul doamnei director Coceșiu să spună câteva detalii 

vis-a-vis la modul în care se va derula acest proiect. Vă rog, doamna director! 
Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 

Europeană: referitor la întrebarea domnului consilier Urîte, pot să vă spun că 
din punctul de vedere al proiectului, întrucât apelul nu este deschis, așteptăm 
luni, sper să nu fie motive de întârziere, propunerea noastră sau, mă rog, 
modul nostru de a acționa este de a acționa în paralel, adică o dată cu 
depunerea, evaluarea și semnarea contractului de finanțare să aibă loc și 
licitația pentru achiziția echipamentelor, doar că fiind vorba de o valoare mare 
va fi licitație deschisă.  

Doamna consilier Săsărman Lucia – Augusta: ne scuzați, nu înțelegem 
nimic. A vorbit și doamna secretar peste doamna Coceșiu și nu am înțeles 
nimic, îmi pare rău. Puteți să repetați vă rog? 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:   cred că este 
un microfon deschis și în sală pe un computer. Da, al doamnei secretar este 
închis. Dacă mai sunt deschise alte microfoane în sală, vă rog să le închideți. 
Mă refer la cele pe Zoom. Da, vă rog doamna director să mai repetați o dată. 

Doamna Coceșiu Liliana – director executiv Direcția Integrare 
Europeană:  spuneam că vom derula procedurile în paralel, adică o dată cu 
evoluția proiectului, depunere, evaluare, semnare contract de finanțare, va fi 
realizată și licitația pentru achiziția echipamentelor. Fiind vorba de canțități și 
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valori mari, se înscriu în categoria licitațiilor deschise. Chiar dacă ar fi fost un 
parteneriat realizat cu unitățile de învățământ, și fiecare unitate și-ar fi realizat 
achiziția, ar fi fost același tip de procedură - fiind vorba de proiectul în sine.  

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:    mulțumesc, 
doamna director! Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, stimați colegi! Constat 
că nu mai sunt intervenții.... 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului: aș vrea să 
fac o precizare, dacă-mi permiteți?  

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:   vă rog, 
doamna secretar! 

Doamna Gaftone Floare – Secretarul general al municipiului:  deci la 
solicitarea domnului consilier Kozuk, cu privire la demersuri în vederea 
modificării Legii nr. 273 din 2006 a finanțelor publice locale, este o lege 
organică care, până în prezent, a fost modificată de 105 ori. Deci procedura 
este una mai greoaie, însă se poate face și prin inițiativă parlamentară. 

Cu privire la monitorizarea derulării acestei proceduri care face obiectul 
celor două proiecte de hotărâre, atât Comisia economică din care face parte 
domnul Kozuk, cât și Comisia de urbanism, conform regulamentului, în 
ședințele de început de lună, dumneavoastră puteți să luați în analiză în 
fiecare lună stadiul implementării și derulării acestui proiect. Mulțumesc! 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc, doamna secretar! Sper ca din decembrie să avem un parlament 
funcțional și un guvern care să își facă treaba mult mai eficient ca cele de 
până .... 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan:  dacă-mi permiteți, domnule 
președinte? 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: da, vă rog, 
domnule Kozuk! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: doamna secretar, nu sunt în 
Comisia economică, sunt în Comisia juridică, mai nou, așa a dorit majoritatea. 
Este și Hotărârea de Guvern nr.9 care trebuie să fie modificată și guvernul 
poate să modifice și sigur, actuala administrație a orașului are posibilitatea 
asta către guvern, ca și u.a.t. Pot s-o fac și eu ca și consilier local, dar nu voi 
avea succes și știm foarte bine. Însă este necesară, am argumentat înainte de 
ce este necesară. Răspunsul domnului primar m-a mulțumit. Voi înainta o 
adresă către primărie. Vă mulțumesc! 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: da, 
mulțumesc, domnule consilier Kozuk! 

Constat că nu mai sunt alte intervenții. Supun la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Proiectului “E-învățare în municipiul Bistrița”, în 
cadrul Programului Operaţional Competitivitate. Vă rog să votați! 

  
Domnul operator Zbîncă Marius: bună ziua, avem 20 de voturi ”pentru”. 
Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: da, constat că 

avem o problemă. Nu putem avea 20 de voturi ”pentru” decât dacă .... 
Domnul operator Zbîncă Marius:  .... eu vă spun ce-mi afișează aici.  
Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  ... dacă unul 

din cei doi consilieri absenți, domnul Bria sau domnul Niculae s-au înregistrat 
în ședință. 
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Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: invitaților le apare grila cu votul? 
Poate din eroare a votat unul dintre invitați. 

Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:  invitații nu 
votează. 

Rog reluarea votului! 
Domnul operator Zbîncă Marius:  acum o să reiau votul. S-a reluat votul. 
Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință:   rog rezultatul 

votului! 
Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs. 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  

Kozuk Andrei Ioan Da  

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs. 

Pavelean Nicolae Da 

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da  

Ruşti Ionel Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Da  

Stan Călin Da  

Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da 

Domnul operator Zbîncă Marius: avem 19 voturi ”pentru”. 
Domnul  consilier Peteleu Ioan – Președintele de ședință: da, 

mulțumesc! Cu 19 voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.  
 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, privind aprobarea 

proiectului ”Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița” în cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: dacă sunt 
propuneri, sau dezbateri, vă rog! 

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: O precizare, vă rog! 
Deci, domnul primar, în calitate de inițiator, a ținut cont de observația făcută 
ieri în cadrul Comisiilor reunite, iar în preambulul proiectului de hotărâre a fost 
inclusă și Ordonanța de urgență a Guvernului României 144 /2020 precum și 
Ordinul nr.1184/19.10.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului. Deci 
proiectul a fost refăcut și dumneavoastră l-ați și primit. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
doamna secretar! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Domnule președinte, dacă îmi 
permiteți... 
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Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: referitor la 
proiectul de hotărâre, comisiile, în data de 29.10.2020 emit aviz favorabil 
pentru proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, cu 16 voturi 
”pentru” și o abținere. Vă rog, domnul consilier Kozuk! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Mulțumesc, domnule președinte! 
Pe procedură, comisiile au emis aviz favorabil pentru forma în care arăta ieri 
proiectul. Colega mea a venit și ieri în Comisii, colega mea, doamna Augusta 
Săsărman, a venit ieri și în comisii cu aceeași propunere, ca și la punctul 1 de 
pe ordinea de zi. La punctul 1 a trecut, la punctul 2 nu a trecut propunerea. 
Cred că corect este ca să se reia propunerea și dacă totuși, poate își 
revizuiește votul întregul consiliu și să se pronunțe din nou asupra ei.  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: domnule 
consilier, da, în urma acelei propuneri a doamnei Săsărman, domnul primar, în 
calitate de inițiator și-a însușit propunerea respectivă iar proiectul de hotărâre 
a fost actualizat în consecință și încărcat pe materialele de ședință. ,  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Nu insist, doar să nu fie atacabil 
proiectul, este un proiect foarte bun, felicit executivul pentru acest proiect, ca 
și pentru primul, însă, ca să nu fie un viciu de procedură, proiectul a fost 
aprobat în comisii într-o altă formă decât cea în care îl avem astăzi.  

Doamna Gaftone Floare, secretarul municipiului: eu vreau să vă 
informez că proiectul... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Pe procedură, 
din moment ce preambul proiectului a fost actualizat ... vă rog, doamna 
secretar! 

Doamna Gaftone Floare: Deci, dispozitivul proiectului de hotărâre nu a 
suferit modificări, este vorba de o completare a preambulului, pentru mai multă 
rigoare. Deci inițiatorul, pe principiul simetriei, v-am spus și ieri, a completat. 
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă permit inițiatorului, 
chiar în cazul unui proiect supus consultării publice, să preia din observațiile și 
propunerile făcute la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre, așa cum îl 
aveți în prezent, supus votului, îndeplinește condițiile prevăzute de lege. E 
avizat de către secretar. 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc 
pentru precizări, doamna secretar general. Dau cuvântul domnului primar.  ,   

Primarul municipiului, domnul Ioan Turc: Ca să limpezim foarte bine 
lucrurile, ieri, la proiectul nr.1, amendamentul, amendamentul propus de către 
doamna consilier Săsărman a trecut, la al doilea nu a trecut. Nu puteam avea 
două situații similare cu rezoluții diferite. De aceea am solicitat completarea și 
pentru al doilea proiect, în aceeași măsură în care s-a votat pentru primul. Da, 
pentru primul ați dispus dumneavoastră, pentru al doilea m-am conformat eu. 
Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc, 
pentru precizări, domnului primar! Constat că nu mai sunt alte solicitări de 
intervenție. Vă supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului 
”Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița” în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. Vă rog să votați. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 
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Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  

Kozuk Andrei Ioan Da 

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs 

Pavelean Nicolae Da  

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da 

Ruşti Ioan Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Da 

Stan Călin Da  

Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 
Se trece la punctul 3 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 III anul 2020 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Dacă sunt 
propuneri, intervenții... 

Constat că nu sunt, vă supun la vot proiectul proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Urîte Florin Radu: Eu vreau, domnule președinte.  
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, vă rog, 

domnul consilier Urîte. 
Domnul consilier Urîte Florin Radu Desigur că actuala construcție de 

consilier și noul executiv este pus în situația de a valida acest buget la 3 luni, 
la 3 trimestre de anul acesta. Eu mă declar profund nemulțumit de ce se poate 
constata în acest buget, atât privind cheltuielile de dezvoltare cât și la celelalte 
aspecte, chiar și la venituri. Ce pot să apreciez, și vreau să felicit cetățenii 
municipiului, că în proporție de peste 91%și-au plătit taxele și impozitele și au 
asigurat acei bani pentru cheltuieli și pentru a fi folosiți în folosul cetățenilor. Și 
aș fi apreciat dacă domnul Andrei Kozuk ar fi avut și aici niște observații. Și 
regret, se profită electoral și tot marchează tot felul de intervenții și așa mai 
departe. Aici aș aprecia o intervenția a dânsului, din poziția  - a spus adineaori 
că nu a fost votat în Comisia economică, de opoziție. Nu este adevărat, au 
reprezentanță în Comisia economică și putea să fie el desemnat, dacă se 
consideră mai bun decât ceilalți. Deci nu noi am stabilit cine să vină în Comisia 
economică, din Partidul Social Democrat. Dar, știți cum e, de trecut numai de 
bine, că trebuie să mergem înainte și nu vreau să fiu un consilier care să dau 
vina pe trecut, vrem să ne ducem din prezent spre viitor, dar cred că mai puțin 
populism în consiliu și mai multă construcție în favoarea dezvoltării, pentru că 
aici despre asta e vorba, să facem dezvoltare în folosul cetățenilor și a 
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comunității și mai puțin cheltuirea banului public pe improvizații și pe alte 
lucrări, care și-au avut sau nu rostul. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: dacă-mi permiteți, domnule 
președinte... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule consilier Urîte! Domnul consilier Kozuk! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Domnule consilier Urîte, ba da, 
tocmai PNL a decis din ce comisii vom face parte, știți foarte bine lucrul ăsta, a 
fost la propunerea PNL, cu am considerat PNL-ul și votat de către toată 
lumea. Dar, mă rog, este prea puțin relevant. Propunerile pe care colegii mei 
și, împreună cu ei, le-am făcut și intervențiile pe care le-am avut, chiar au fost 
constructive și au dus la modificarea proiectelor, într-un sens pozitiv. Și vă invit 
și pe dumneavoastră să faceți astfel de propuneri, pe viitor, și să vă referiți mai 
puțin la activitatea celorlalți consilieri. Vă mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Domnule 
consilier, nu cred că PNL a făcut propuneri pentru PSD, cine să facă parte din 
Comisia economică, să nu intrăm, totuși, în dezbateri care nu au legătură cu 
proiectele de hotărâre. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Vă rog să vă consultați cu 
președintele dumneavoastră de partid. 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Aș vreau să fac 
eu o mențiune, vis a vis de acest proiect. Poate că domnul primar Ovidiu 
Crețu, din proprie inițiativă trebuia să fie prezent astăzi în această ședință și să 
ne explice de ce este această situație așa cum este. Sau, dacă nu, poate chiar 
domnul fost viceprimar, Cristian Niculae, putea să ne explice unele din 
componentele acestui proiect de hotărâre. Observ că domnul consilier Munthiu 
dorește să intervină. Vă rog, domnule consilier! 

Domnul consilier Munthiu Cristiean: Da, domnule președinte, 
mulțumesc! Cum am zis și ieri, revin și spun că din toată execuția asta a 
bugetului pe cele trei trimestre, singurii care într-adevăr și-au făcut treaba sunt 
cetățenii care, deși a fost un an greu, și-au plătit taxele și impozitele în 
proporție semnificativă. Și le mulțumesc încă odată bistrițenilor pentru asta. 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule consilier Munthiu. Am mai spus-o și cu alte ocazii, execuția bugetară 
de fapt reflectă calitatea și capacitatea managementului unei organizații. Nu o 
să mai continui. Dau citire, înainte de vot, avizului. Comisiile, în data de 
29.10.2020 emit aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre, în forma 
prezentată de inițiator, cu 16 voturi ”pentru” și o abținere. Rog vot pe proiect. 

Rezultat Vot 

Da 17 

Nu 0 

Abţinere 2 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  
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Kozuk Andrei Ioan Da 

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs 

Pavelean Nicolae Da  

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da 

Ruşti Ioan Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Da 

Stan Călin Da  

Stere Florentina-Ştefania Abț 

Urîte Florin-Radu Abț  

 
Cu 17 voturi ”pentru” și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Bistriţa, pe anul 2020  

Proiectul de hotărâre cuprinde 9 articole și 4 anexe se adoptă cu votul 
majorității consilierilor în funcție. 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: O să-i dau 
cuvântul domnului primar, să facă câteva precizări. Până ia domnia sa 
cuvântul o să vă supun atenției Avizul comisiilor. Comisiile, în data de 
29.10.2020 emit aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre, în forma 
prezentată de inițiator, cu 15 voturi ”pentru” și 4 abțineri. Vă rog, domnule 
primar! 

Primarul municipiului, domnul Ioan Turc: Mulțumesc, domnule 
președinte! Este vorba, în comparație cu ceea ce consilierii locali au avut 
supus atenției ieri, despre o modificare la Anexa 5, program investiții. Se 
diminuează la Capitolul 84.02 Transporturi, cu 50 mii lei, de la poziția 18, 
amenajare străzi, trotuare, parcaje și alei în zona locuințelor sociale, din 
ansamblul de locuințe Subcetate, etapa a III-a. Concret, este vorba despre 
locul de joacă. Nu mai permite timpul, în momentul de față, pentru a derula 
acolo lucrări cu adevărat de calitate. Și atunci am propus majorarea la 
capitolul 70.02.50, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 
comunale, cu 50 mii lei, la poziția PUG al municipiului Bistrița și Regulament 
Local de Urbanism, documentații de urbanism. Intenția este de a contracta un 
serviciu de consultanță pentru întocmirea temei de proiectare, a caietului de 
sarcini și de fapt pentru tot ceea ce presupune realizarea unui nou PUG al 
municipiului Bistrița, de la A la Z. Este o prioritate pentru oraș și credem că 
până la finalul anului am putea contracta un asemenea serviciu, în condițiile în 
care avem și suma pentru realizarea acestui contract. Mulțumesc! Acestei 
proceduri. 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule primar! În completare aș vrea să spun că această propunere este 
una foarte bună, ținând cont că în derulare există un proiect pentru 
actualizarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Bistrița și a Planului de 
Mobilitate Urbană. Ca urmare actualizarea PUG-ului sau realizarea unui nou 
Plan de Urbanism General este una de primă urgență și chiar doresc să-i 
mulțumesc domnului primar pentru că a sesizat acest aspect și făcut această 
propunere pentru bugetarea primului pas în elaborarea noului PUG, în 
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elaborarea temei de proiectare. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte intervenții? 
Constat că nu mai sunt. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Domnule președinte, dacă îmi 
permiteți... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, vă rog, 
domnule consilier! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Am observat în raportul, în anexa  - 
un minut, dacă îmi permiteți, să deschid, în Raportul privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli, două sume mi-au sărit în ochi. La Capitolul 
51.02 se prevăd 80 de mii de lei, pentru servicii de audit financiar și de 
personal în cadrul Primăriei Bistrița. Și aici aș dori să îl întreb pe domnul 
primar cum a fost fundamentată această sumă. Cred că trebuie făcut un audit, 
un audit financiar ne spune dacă au fost făcute greșeli și obligatoriu trebuie 
corectate. În ceea ce privește auditul personalului, cred că tine mai mult de 
partea de management să aprecieze. Totuși, până la urmă, angajații primăriei 
sunt cei care au făcut eforturi și au adus, au lucrat, să fim în topul unităților 
administrativ teritoriale care au atras fonduri europene. Cred că e greu, cineva 
din exterior să vină să facă o astfel de apreciere, cât de bună încărcare are 
sau nu. Repet, trebuie făcut și eu voi vota. Vreau să știu dacă suma respectivă 
a fost fundamentată într-un anumit fel sau doar apreciată și dacă va fi 
suficientă. Dacă vrem o firmă de audit serioasă, să facă un audit performant, 
s-ar putea să nu ne ajungă suma asta. Mai mult decât atât, în cadrul auditului 
aș dori să se identifice soluții pentru eficientizarea activităților în cadrul 
Primăriei, prin digitalizare. Mai am o altă intervenție, nu știu dacă să o fac tot 
acuma și după aia să mă opresc sau ... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, vă rog, 
domnule consilier, continuați! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: am observat, de asemenea, dar nu 
sunt foarte multe detalii în raport, am observat, de asemenea, ca la Capitolul 
67.02, la Cultură, recreere și religie, se diminuează un milion și ceva de la 
Direcția Educație Turism, dar nu spune din ce este compus acel milion. Pot 
doar să bănuiesc că se retrage sprijinul acordat echipei de fotbal. Vă rog să 
îmi spuneți dacă așa este sau nu. Nu este nici în anexa cu proiectele de 
investiții, deci acolo nu se regăsește suma, iar în Raport nu este precizată 
componența. Vă mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: domnule 
consilier, o să-mi permit eu să fac o precizare, unele chestiuni pe care le-ați 
exprimat țin strict de managementul primăriei și ați avut la dispoziție 12 ani în 
care ați putut să vă formulați astfel de propuneri și să le și aplicați.  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: domnule președinte, dacă îmi 
permiteți... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: este o nouă 
echipă de management, care are un plan, pe care îl va pune în aplicare, 
inclusiv în ceea ce pricește digitalizarea, pentru că în Programul de guvernare 
locală a domnului primar și al echipei Partidului Național Liberal am avut 
suficiente prevederi și proiecte vis a vis de acest aspect, digitalizarea fiind o 
prioritate pentru noi.  
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Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Domnule președinte, dacă îmi 
permiteți, nu v-am adresat întrebarea dumneavoastră. Doi, în cei 12, în ultima 
perioadă nu am fost... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: O rugăminte, 
dacă se poate... 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: da, mi-ați invocat numele și... 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: O să vă dau 

cuvântul, fără nici o problemă. Singura condiție este să mă ascultați și pe 
mine, până la capăt, așa cum vă ascult și eu. Mulțumesc!  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: V-am ascultat. Repet, nu am 
așteptat un răspuns de la dumneavoastră, pentru că nu v-am adresat o 
întrebare. Nu am făcut parte din executiv. Cred că trebuie să ținem pasul cu 
timpurile și, având în vedere curentul actual, este obligatoriu să facem pași și 
demersuri în privința digitalizării. Știu, cu siguranță, că sunt proiecte întocmite, 
cu finanțare pe fonduri europene, și puteți să discutați cu cei de la 
departamentul IT, făcute de vechea administrație, pentru informatizarea și 
digitalizarea, inclusiv simplificarea site-ului web, deci sunt, s-au făcut lucruri. 
Cred că se pot îmbunătăți. Sunt membru în Consiliul local, faptul că am făcut 
parte din Consiliul local anterior nu mă va opri să intervin atunci când consider 
de cuviință.  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: A, corect, 
domnule consilier, dar nici nu vă scuză faptul că nu ați făcut aceste propuneri 
în momentul în care ați avut echipă executivă din partea partidului 
dumneavoastră, în fruntea primăriei. Vă rog, domnule primar! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Tocmai vă spuneam că s-au depus 
proiecte și există finanțare. Vă mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: O să vedem 
acest lucru, o să-l analizăm, o să vedem în ce stadiu sunt acele proiecte și ce 
trebuie făcut în continuare. Nu am văzut, din păcate, nimic în acest domeniu. 
Acuma dacă dumneavoastră vă referiți la faptul că au fost cumpărate niște 
imprimante și calculatoare, eu consider că este insuficient pentru a vorbi de 
digitalizare. Mulțumesc! Domnule primar, vă rog! 

Primarul municipiului, domnul Ioan Turc: Mulțumesc, domnule 
președinte! Apreciez faptul că domnul consilier Kozuk este de acord cu 
necesitatea de a contracta un serviciu de auditare financiară. Vom vedea care 
este cea mai potrivită formulă. În ceea ce privește auditarea pe personal, sunt 
absolut sigur că toți consilierii locali vor fi de acord că deciziile pe care le vom 
lua trebuie să fie foarte bine fundamentate. Nu putem dispune aleatoriu. Avem 
nevoie de determinări cât se poate de precise. Ori o firmă de specialitate pe 
audit de personal poate să facă acest lucru. În ceea ce privește valoarea 
sumelor, da, ele sunt apreciate, ca să folosesc sintagma domnului consilier 
Kozuk. Am avut diferite discuții, în țară, cu primari, am încercat să evaluăm cât 
putem de corect dar și de repede sumele pentru aceste două tipuri de audit. 
Probabil că banii vor fi de ajuns. Poate că nu vor fi, este prematur să mă 
pronunț, am lucrat pe repede înainte, și recunosc acest lucru. În ceea ce 
privește digitalizarea, începând de luna viitoare vom avea o aplicație 
funcțională pentru consultarea publică extinsă și pentru bugetarea 
participativă. Bineînțeles că voi discuta și cu specialiștii din Primăria 
municipiului Bistrița, pentru a vedea ce avem în momentul de față în primărie, 
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în așa fel încât să lucrăm în armonie. Pentru a înțelege foarte bine lucrurile și 
din punct de vedere financiar, vă informez doamnelor și domnilor consilieri, că 
această aplicație va fi de fapt închiriată, pe o sumă modică, de 200 euro pe 
lună. Deci vă asigur că digitalizarea va începe, sau, haideți să nu spunem 
neapărat că facem primul pas, vom intra în linie dreaptă pe măsuri concrete în 
ceea ce privește digitalizarea Primăriei municipiului Bistrița. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule primar, pentru precizări. 

Domnul consilier Urîte Florin Radu: Florin Urîte dorește... 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Vă rog, domnul 

consilier Urîte! 
Domnul consilier Urîte Florin Radu: Mulțumesc, domnule președinte! Și 

eu apreciez pe domnul Andrei Kozuk, că este foarte implicat și că 
conștientizează importanța unor audituri, chiar și a unor consultații. Și sigur că 
trebuie urmărit cu atenție și ce bani europeni se pot obține pentru astfel de 
reforme, dar vreau să spun un singur lucru, vis a vis că s-ar putea face din 
interior și nu cu o firmă de consultanță. Și vorbesc ca cineva care a apelat, și 
cu fonduri europene și fără, din bugete proprii, în firmele în care am activat și 
știu ce înseamnă să faci astfel de reforme înainte să ai investiții, înainte să ai o 
instituție performantă, trebuie să te asiguri că personalul este pregătit, chiar și 
pentru acest proces de digitalizare. Că se vorbește, atât la nivelul primăriei cât 
și la nivelul instituțiilor de stat și multe alte,  vedeți cât de greu este, chiar și în 
instituțiile de învățământ, ca să punem la punct aceste metode de învățare 
online. Dar vreau să spun, pentru că este de importanță vitală să apelăm la 
firme de consultanță specializate, pentru că eu aș spune câteva lucruri. 
Credeți că cetățenii din Bistrița sunt mulțumiți astăzi de viteza de reacție cu 
care se eliberează adeverințe de orice fel și de căsătorie? Vă spun eu, nu! 
Credeți că cetățenii din Bistrița sunt mulțumiți astăzi de viteza cu care li se 
eliberează autorizațiile de construcție, și de au de-și renovat sau de schimbat 
un gard? Vă spun, nu! Credeți că cetățenii din Bistrița sunt mulțumiți astăzi de 
transparența decizională sau de modul în care s-au decis cu prioritate 
asfaltarea sau introducerea unor canalizări sau alte utilități, pe drumuri și care 
au fost criteriile care au stat la baza lor? Vă spun că nu! Deci, dacă vreți să 
facem transparență decizională, dacă vreți să facem o dezvoltare și nu pe 
improvizații și să executăm lucrări în ordine și o logică, adică să nu punem caii 
înaintea, adică, căruța înaintea boilor, să facem întâi infrastructura subterană 
după care infrastructura de terestru și așa mia departe. Ca să avem coerență, 
ca să avem o cheltuială cu chibzuință a banilor publici, da, avem nevoie de o 
consultanță și din punct de vedere al personalului și din punct de vedere al 
departamentelor. ,Că poate că în anumite zone trebuie mai mult personal, în 
altele mai puțin personal, dar trebuie să vedem, să așezăm lucrurile, pe 
profesionalism, pregătiți pentru dezvoltare și pentru o altă dinamică din punct 
de vedere al rezolvării problemelor, astfel încât să luăm maximum de fonduri 
europene care ni le putem permite, cetățenii să fie mulțumiți și satisfăcuți, să 
se vadă că lucrăm noi în folosul cetățenilor și nu cetățenii la dispoziția noastră. 
Deci de asta cred că trebuie să ne asumăm acest cost și cine își asumă astfel 
de costuri ajung la performanță mult mai repede, mult mai coerent și chiar să 
nu vă speriați de acea sumă, că nu va ajunge. Dar, de exemplu, optimizând 
câteva departamente, după modelul respectiv putem pe urmă să extrapolăm și 
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la alte departamente. Am experiență în acest sens și chiar o să ajut cu 
recomandări în acest sens. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc, 
domnul consilier Urîte! Mai dorește cineva să intervină? Domnul consilier 
Munthiu, vă rog! 

Domnul consilier Munthiu Cristiean: Urmărind, pentru că ieri și azi am 
discutat execuția bugetară a municipiului ne dăm seama că atâta timp cât 
cheltuielile de funcționare sunt mult mai mari decât cheltuielile de dezvoltare, 
undeva există o problemă. Această problemă trebuie identificată și rezolvată. 
A audita cele două elemente esențiale de funcționare ale unei instituții, 
respectiv forța de muncă și parte financiară, respectiv managementul 
financiar, poți să identifici punctele prin care într-adevăr să folosim banii pentru 
cetățenii Bistriței, pentru dezvoltarea municipiului, nu pentru funcționarea 
instituțiilor municipiului. Așa că mi se pare o discuție care nu cred că mai are 
sens, aceste audituri trebuie făcute foarte repede, în același timp vor trebui 
găsite și soluții, pe baza lor, pentru a eficientiza activitatea municipiului. Ne 
uităm în toată România, în toată România administrația este foarte scumpă, 
costă foarte mult administrația localităților și azi mâine vom ajunge ca și în 
celebrele povești ale lui Murphi, instituția va fi atât de mare încât nu va mai 
avea nevoie de relații cu exteriorul. Sper să terminăm cu problema asta, să 
începem să eficientizăm și activitatea Primăriei Bistrița. Pentru că, în fond și la 
urma urmei, de asta suntem aici, să facem o instituție care funcționează 
pentru cetățeni, mai puțin pentru cei din instituție. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule consilier Munthiu. Are cuvântul doamna consilier Silvia Galben. 

Doamna consilier Galben Silvia Elisabeta: Bună ziua! Aș avea și eu o 
întrebare, punctuală, legată de rectificarea bugetară la punctul 2, la cheltuieli, 
subpunctul 9, majorarea cu 541 de mii, pentru protecția mediului, cheltuieli de 
salubritate, destinate Direcției pentru Servicii Publice. Întrebarea este, cu ce 
scop se majorează bugetul pentru acest aspect.  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc, 
doamna consilier. O să vi se răspundă imediat. Doamna consilier Ștefania 
Stere, vă rog! 

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Da, bună ziua! Mulțumesc! 
La fel am și eu o întrebare, legat de Capitolul 67.02 din raport, se majorează 
cu suma de 142 mii lei cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare la Direcția de Servicii Publice. La fel, care este scopul acestei 
majorări, pentru ce vor fi folosiți acești bani în cadrul Direcției de Servicii 
Publice?  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc! 
Dacă mai sunt alte întrebări?  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Dacă îmi permiteți, domnule 
președinte 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Am să-i dau 
cuvântul, domnului director, să răspundă la întrebări. Da, vă rog, domnule 
consilier Kozuk! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Nu am reținut, au fost două 
interpelări. Dacă diminuarea cu un milion de lei vine de la retragerea sprijinului 
pentru echipa de fotbal din Bistrița.    



17 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Îi dau cuvântul 
domnului director Scurtu. Până se pregătește, vă rog, domnule primar! 

Primarul municipiului, domnul Ioan Turc: Mulțumesc încă odată. E 
corect, domnule Kozuk, e vorba de acel milion dat echipei de fotbal în 
campania electorală. După campania electorală l-am reluat. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule primar! De fapt nu a fost dat nici un milion de lei ci luat dintr-un 
capitol și trecut pe alt capitol bugetar, a fost o chestie strict de campanie. Vă 
rog, domnul consilier Hangan! 

Domnul Hangan Sorin, viceprimar al municipiului: Voiam eu să-i 
răspund domnului Kozuk dar nu m-ați auzit. Nu-i nici un bai. De fapt acești 
bani nu au fost dați printr-o hotărâre de consiliu local, știți că la rectificarea 
precedentă nu s-a făcut nimic decât ce se face astăzi, adică i-am luat de la 
subvenția la transport și i-am mutat la cultură, recreere, sport. Atunci am 
întrebat dacă în spate există o fundamentare, în sensul că acest milion este de 
fapt, provine de fapt dintr-o economie la subvenția de transport. Ni s-a răspuns 
că nu, ci doar că se estimează. Din păcate nu s-au făcut economii, ceea ce 
înseamnă că am rămâne descoperiți la subvenția pentru transport și de unde 
să luăm banii. Iar nu a fost sponsorizarea dusă până la capăt ci doar am mutat 
banii dintr-un capitol în altul, restul sigur că au fost discuții, în spațiul public, 
care nu era să le dezbatem. Acuma aducem banii înapoi, pentru că avem 
nevoie la subvenția pentru transport. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 
domnule consilier! Domnule director Scurtu, vă rog! 

Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: În legătură cu 
suma de la protecția mediului, 541 mii lei, se referă la cheltuielile de 
salubrizare aferente taxei speciale de salubritate la persoane fizice, deci 
colectarea deșeurilor de la persoane fizice și juridice. Vreau să zic că nu este 
vorba de salubrizarea orașului în cazul ăsta, la contractul de salubrizare al 
orașului. La Capitolul 67, suplimentarea cu 142 mii lei, sunt serviciile pentru 
activitățile de cosit care au fost contractate și urmează să fie plătite. 

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Dacă îmi permiteți, domnule 
președinte? 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: da, vă rog, 
doamna consilier. 

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: da, să înțeleg de la invitatul 
nostru că acești bani, de la protecția mediului, merg către firma de salubritate?  

Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: Evident! 
Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: De ce? 
Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: Păi pentru 

activitatea de salubrizare.  
Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Păi ați spus că merg pentru 

colectarea deșeurilor de la persoane fizice și juridice, care oricum plătesc taxe, 
nu? 

Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: Păi nu plătesc. Ei 
plătesc taxe, dar noi avem taxă specială, care se încasează la impozite și taxe 
locale, iar activitatea efectivă se plătește de către noi, prin Direcția de Servicii 
publice, operatorului. Deci, una este colectarea, alta este plata.  

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Am înțeles! 
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Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: Ce plătesc 
persoanele beneficiare, persoanele fizice și juridice, la bugetul local, intră la 
venituri. Iar ca să pot să fac plata merge prin cheltuieli și se face plata la 
operator.  

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Am înțeles! În momentul în 
care se face un raport, pentru rectificarea bugetului, aceste detalii se pot 
introduce în acest raport? Pentru a ști ce votăm? Pe fiecare sumă în parte?  

Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: Bineînțeles, numai 
că la baza lor stau multe documente, estimările care se fac. Dacă aveți ceva 
punctual, vă putem da orice. Pentru că sunt rapoarte de la direcții, de la 
servicii, care fac propunerile, și în baza lor eu vin și vă fac dumneavoastră 
propunerea de rectificare.  

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Am înțeles! Ideea este 
următoarea, că acest raport este prea vag și nu se înțelege unde se cheltuie 
acești bani. Este prea general. Tocmai de aceea avem aceste întrebări. La fel 
cum și doamna Galben a întrebat unde se duc banii de la protecția mediului, 
504 – nu , mă scuzați, cum am întrebat eu, 142 de mii de lei. Ar fi trebuit scris 
în raport pentru ce sunt aceste sume, pentru a ști ce votăm. Nu să întrebăm 
noi constant.  

Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: O să încercăm, pe 
viitor, să le facem mai detaliate, un pic mai detaliate, că nu pot să pun întreaga 
fundamentare, că va fi un volum mare de documente. Dar mai detaliate ca 
destinație, o să le fac mai, puțin mai detaliate. 

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Nu am solicitat toate 
documentele ci am solicitat să se treacă în raport scopul și unde se duc aceste 
sume. Nu v-am solicitat și contractele și absolut tot ce e la baza lor, dar să 
știm exact unde se duc aceste sume, pentru a ști ce votăm.  

Domnul Scurtu Nicolae, director Direcția economică: Da, se poate, se 
poate, bineînțeles. 

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Vă mulțumesc! 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Mulțumesc, 

doamna Stere. Din experiența mea în acest consiliu, aș recomanda să 
analizați întreaga documentație care vi s-a pus la dispoziție, pentru că în 
spatele acestui raport, care este, într-adevăr, sintetic, există bugetul cu toate 
anexele și acolo se poate urmări, la nivel de detaliu, unde se duc sau de unde 
vin anumite sume, dar în viitorul apropiat vom face și proceduri clare vis a vis 
de tot ce înseamnă proiecte de hotărâre, moduri de raportare și așa mai 
departe. Trebuie să țineți cont de faptul că noua echipă executivă s-a instalat 
de câteva zile. Mulțumesc! Doamna secretar general, vă rog! 

Doamna Gaftone Floare, secretar general al municipiului: deci, pentru 
edificarea dumneavoastră, cu privire la modul de derulare a contractului cu 
operatorul de salubritate, în conformitate cu Legea nr. 51 privind serviciile 
publice comunitare și legea nr.101 privind serviciul public de salubrizare, cred 
că se cuvine, într-o ședință de început de lună, să se analizeze modul de 
respectare a indicatorilor de performanță de către acest operator și de ce, așa 
cum bănuia doamna consilier Stere, de ce nu este un tarif și să încheie 
operatorul contracte cu utilizatorii, cum se explică că noi de fapt virăm niște 
bani către operator. Da, pentru că s-a optat de a se trece pe o taxă specială, 
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taxă pe care o încasăm noi, prin serviciul nostru, Direcția de venituri, și o 
înaintăm în continuare către operator. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: da, mulțumesc, 
doamna secretar! Practic s-a transformat Primăria municipiului Bistrița în 
casieria operatorului de salubritate. Astea sunt detalii.  

Doamna consilier Stere Florentina Ștefania: Pe care sper că le vom 
discuta, imediat ce se poate! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, sigur! 
Domnul Hangan Sorin, viceprimar al municipiului: Dacă îmi permiteți, 

domnule președinte, asta ne dorim și noi, pentru că am clamat acest lucru de 
când s-a trecut la această taxă specială, de nenumărate ori, am trimis și 
reprezentantul nostru în ADI deșeuri cu această poveste, era prins și în caietul 
de sarcini, dar la momentul acesta nu putem să facem nimic decât să reluăm 
caietul de sarcini, să vedem procedura și să vedem, în viitorul apropiat, dacă 
mergem așa mai departe sau dacă schimbăm radical, cum ar trebui sau cum 
am plecat în urmă cu câțiva ani. Din păcate astăzi nu avem ce să facem, că nu 
putem rămâne mâine, cu gunoaiele în stradă și, în plus, avem contract pe care 
trebuie să îl respectăm, până putem să modificăm radical lucrurile cu acest 
operator. Sau poate că vom opta pentru un altul. Dar ne ocupăm, domnilor 
consilieri. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Eu am 
convingerea că, Comisiile Consiliului local al municipiului Bistrița vor deveni 
funcționale și vor face ședințele de început de lună, așa cum este prevăzut în 
regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local și nu se vor face 
doar simulări vis a vis de aceste comisii. Domnul consilier Munthiu, vă rog! 

Domnul consilier Munthiu Cristiean: Mulțumesc, domnule președinte! 
Profit de discuția provocată de către doamna consilier Stere. Eu cred că aici 
nu mai suntem niște ”yes men-i”, care ridică mâna și votează tot ce le este 
pus. Avem nevoie ca executivul să ne pună la dispoziție informații sintetizate și 
coerente. Nu cer un raport de 600 de pagini legat de cum se cheltuiesc banii, 
dar un raport de două pagini în care să ni se spună foarte clar de ce, care este 
motivația pentru care anumite lucruri sunt așa și nu altfel, va trebui. Va trebui 
să învățăm împreună să punem la dispoziție informații, să avem informații 
coerente pe baza cărora să decidem. Pentru că nu decidem pentru doi lei, 
decidem pentru mult mai mulți lei și în fond și la urma urmei responsabilitatea 
pentru cheltuirea acestor bani și pentru eficiența funcționării acestei instituții, 
ne revine și nouă în egală măsură cu executivul. Deci va trebui să facem niște 
proceduri foarte clare și care să ne spună foarte clar care sunt informațiile care 
ne sunt puse la dispoziție.  Pentru că vă spun, știți că mă pricep destul de bine 
la cifre și la alte treburi, am lins mult documentele care ne-au fost puse la 
dispoziție, legat de execuția bugetară și aș fi preferat să le am, să nu 
trebuiască să-mi fac eu sintezele și analizele, să ne fie puse la dispoziție. Nu 
cred  că e suficient să ni se înșire o serie întreagă de documente contabile, 
pentru că pe noi ne interesează mai mult ce e în spatele acestor documente 
contabile și pe ce au funcționat. Așa că atât ceea ce spunea doamna consilier 
Stere cât și ceea ce discutam noi înainte, legat de un audit și alte și alte  
treburi, vor trebui să ne spună cum stăm și în același timp să facem ca să 
funcționăm altfel. Pentru că aici nu suntem o echipă care va ridica mâna la 
cum ni se dă ordin, cu mâna sus sau cum mâna jos, nu suntem Parlamentul 
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României, suntem Consiliul local care vrea ca Bistrița să ajungă în locul care 
este. Mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, mulțumesc, 
domnule consilier. Eu zic că acea eră, de ridicatul mâinii la comandă, s-a 
încheiat și sunt convins că noul executiv va implementa proceduri și 
mecanisme de luare a deciziilor transparente și obiective. Mulțumesc! Constat 
că nu mai sunt alte intervenții, Vă supun la vot propunerea făcută de domnul 
primar. Vă rog să votați.  

 
Cu un număr de 16 ”pentru” și 3 abțineri propunerea a fost adoptată.  
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Vă supun la vot 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Bistriţa, pe anul 2020, cu propunerile adoptate. 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Domnule președinte, pe procedură, 
dacă îmi permiteți să intervin, pe procedură.  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Vă rog să opriți 
votul. Domnul consilier Kozuk, vă rog! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Proiectul de rectificare a bugetului 
ar trebui votat pe capitole și pe subcapitole și după aia proiectul de hotărâre în 
ansamblu. Sunt proiecte de hotărâre, sunt propuneri de modificare care ar 
putea să treacă, sunt propuneri care nu pot să treacă. Deci așa este și în 
uzanță, așa am făcut și până acum și cred că așa este corect, să facem și de 
acum încolo. Da, vreau să votez suma pentru audit dar nu vreau să votez 
retragerea banilor de la sport. Deci, vă rog, pe procedură, să supuneți la vot 
așa cum trebuie. Mulțumesc! 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: da, mulțumesc, 
domnule consilier. Constat că după două mandate, sper să nu greșesc, în 
Consiliul local, în care ați văzut de multe ori cum s-au adoptat proiectele de 
hotărâre privind bugetul municipiului Bistrița, veniți acuma și încercați să ne 
dați lecții. Am avut răbdare, v-am dat cuvântul ori de câte ori ați avut nevoie, 
am constatat că nu sunt propuneri de modificare a nici unui capitol din bugetul 
local, în afară de propunerea domnului primar, proiectul a fost dezbătut și ieri 
în ședința comisiilor reunite, ca urmare voi supune la vot proiectul de hotărâre, 
în forma prezentată, cu propunerea adoptată. Doamna secretar, vă rog! 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Deci, dacă îmi permiteți o 
precizare, deci, Legea 273 din 2006 ne obligă să votăm rectificarea bugetului, 
așa cum ați aprobat și bugetul, la începutul anului, pe capitole și subcapitole. 
Deci, lângă dumneavoastră, domnul președinte, în sală este și directorul 
economic și vă rog să urmați capitolele și subcapitolele prevăzute în raport, 
pentru operativitate. Deci poate fi motiv de anulare a hotărârii dacă nu se 
respectă votul pe capitole și subcapitole. Mulțumesc! 

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Mulțumesc și eu! Domnule 
președinte, dacă îmi permiteți. Faptul că îmi dați cuvântul – nu vă faceți decât 
datoria. Intervențiile sunt justificate, tocmai a fost demonstrat. Nu trebuie să vă 
dați tot timpul părearea... 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Procedura de 
vot, nu vreau să fiu înțeles greșit, suntem pe un sistem electronic care nu 
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permite acest lucru. Vă dați seama ce ar însemna să votăm pe fiecare capitol 
de buget? Deci sistemul electronic nu permite acest lucru. Ca urmare... 

Doamna Gaftone Floare, secretar general: cereți votul pe secțiuni, 
măcar. Să fie voința Consiliului local pe o procedură simplificată, intermediară. 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: De asta am 
stabilit și ieri că supunem proiectul la vot în integralitate și am acceptat toate 
propunerile care s-au făcut. Dar, ca să nu fie nici o problemă, o să supun la 
vot bugetul local, așa cum este prezentat în raport, pe secțiuni și capitole care 
se modifică. O să avem în acest caz vot nominal, că nu putem să facem vot pe 
sistemul electronic. Vă rog să mă scuzați, trebuie să mă consult cu 
secretariatul tehnic, dacă se poate, pe sistemul electronic. Mulțumesc!  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Vă mulțumesc și eu că ați revenit 
asupra deciziei și, în completare, faptul că nu au fost propuneri nu înseamnă 
că trebuie să fim de acord cu propunerea inițiatorului. Deci, trebuie votat, și 
respectată legea, pe capitole și subcapitole. Vă mulțumesc!  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Da, am 
constatat că din punct de vedere tehnic nu putem vota toate capitolele, așa 
cum sunt prezentate în raport, pe sistemul electronic, ca urmare o să votăm 
nominal. O să îl rog pe domnul Scurtu să mă asiste.  

Doamna Gaftone Floare, secretar general: Să încercăm prin ridicare de 
mână. Dacă faceți votul nominal cum ași făcut prezența, o să dureze câteva 
ore bune. Deci să găsim o variantă intermediară, mai operativă.  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Doamna 
secretar, mă conformez cerințelor consilierilor, ca să nu avem probleme de 
legalitate. Nu comentez faptul că în perioada scursă de la începerea 
pandemiei și până în acest moment putea fi implementat un alt sistem de vot, 
dar asta este, managementul și-a spus cuvântul și în această privință.  

Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: Bine că n-ați comentat... 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: deci, începem 

votul. Se supune la vot, din Raport, 
”Punctul I, Bugetul local se diminuează cu suma de 51.585 mii lei, astfel:  

1. la venituri se diminuează cu suma de 51.585 mii lei, astfel:  
1.1. secţiunea de funcţionare- se majorează cu suma de 175 mii lei, 

din care 75 mii lei veniturile din subventii pentru finanțarea liceelor 
tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de 
funcționare și  se reduc cu suma de 100 mii lei vărsămintele din 
secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare;” 

Supun la vot secțiunea de funcțiunea de funcționare, de la punctul 1.1. 
 
 Marius Zbînca, Reprezentant firma IT: Am dat drumul la propunerea 
numărul 3 din sistem, să noteze fetele de la pregătire documente. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: votăm cât ne lasă 

sistemul, cât nu, facem nominal. Vă rog să votați. 
 
 Rezultatul votului: cu 18 voturi ”pentru” și o abținere, punctul 1.1. – la 

secțiunea de funcționare a fost aprobat. 
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Domnul consilier Munthiu Cristiean: Vă rog să puneți pe capitole, domnul 
președinte, nu mai citiți.  

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan supune la vot 
următorul capitol: Sectiunea de dezvoltare, punctul 1.2. - se diminuează cu 
suma de 51.760 mii lei, astfel: se majorează cu suma de 100 mii lei veniturile 
din subventii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent 
agricol, pentru secțiunea de devoltare; se  reduc cu suma de 100 mii lei 
vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare; se 
diminuează cu suma de 51.760 mii lei veniturile din fonduri externe 
nerambursabile; 
 Rezultatul votului: 19 voturi ”pentru” 
 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol din Raport: 

La punctul 2, la cheltuieli se diminuează cu suma de 51.585 mii lei, astfel:  
2.1.Secţiunea de funcţionare – se majorează cu suma de 175 mii lei astfel : 
1. Cap. 51.02 „Autoritati publice” se majorează  cu suma de 445 mii lei astfel: 

199 mii lei pentru completare rată împrumut ; 246 mii lei cheltuieli cu bunuri 
și servicii, din care suma de 80 mii lei pentru servicii de audit financiar și de 
personal în cadrul Primăriei municipiului Bistrița și 166 mii lei pentru 
cheltuieli de executare silită;  

Rezultatul votului: cu 18 voturi ”pentru” și o abținere - pct.2.1, Capitolul 
51.02. a fost votat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol din Raport:  
2. Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” se diminuează cu suma de 256 

mii lei ca urmare a diminuării sumelor neutilizate pentru alegerile locale;  
Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru”, punctul 2, capitolul 54.02. a fost 
votat 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol din Raport:  
3. Cap. 55.02 ”Dobânzi” se diminuează cu suma de 808 mii lei prin 

disponibilizarea sumelor rezervate pentru dobânzi, ca urmare a contractării 
împrumutului la nivelul unei sume mai mici decât cea prevăzută la 
aprobarea bugetului; 

Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru”, pct.2.1.3, capitolul 55.02. a fost 
votat 

 
 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol din Raport:  
4. Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională” se diminuează cu 

suma de 342 mii lei cheltuielile cu transferuri pentru funcționare  la Poliția 
locală;” 

Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru”, capitolul a fost votat 
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Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol din Raport:  
5. ”Capitolul 65.02 „Învăţământ” se diminuează cu suma de 145 mii lei, astfel: 

se majorează cu suma de 75 mii lei cheltuielile materiale ale Liceului 
Tehnologic Agricol ce vor fi alocate de la bugetul de stat, ca urmare a 
Contractului de finanțare nr. 53438/24.09.2020; se diminuează cu suma de 
220 mii lei sumele ramase disponibile ca urmare a neefectuării testelor 
COVID, înainte de începutul anului școlar 2020-2021 de către tot 
personalul din unitățile de învătământ preuniversitar de stat;” 

Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru”, capitolul a fost votat 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol din Raport:  
6. Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” se diminuează cu suma de  1.121 

mii lei astfel: diminuare cu suma de 1.150 mii lei a cheltuielilor pentru sport 
ale Direcţiei Educaţie Turism și cu 105 mii lei a cheltuielilor pentru 
întreținere și funcționare (Pârtia Cocoș); diminuare cu suma de 8 mii lei a 
cheltuielilor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în baza Legii 
350/2005, ca urmare a redistribuirii sumelor neutilizate din fondul comun; 
se majorează cu suma de 142 mii lei cheltuielile cu alte bunuri și servicii 
pentru întreținere și funcționare la Direcția de Servicii Publice; 

Rezultatul votului: cu 15 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă” capitolul a 
fost adoptat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol din Raport:  
7. Capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” se majorează cu suma de 8 

mii lei cheltuielile cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în baza  
Legii 350/2005, ca urmare a redistribuirii sumelor neutilizate din fondul 
comun; 

Rezultatul votului: cu 18 voturi ”pentru” capitolul a fost adoptat. 
 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol din Raport 
8. Capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se diminuează cu 

suma de 222 mii cheltuielile cu salariile la Direcția de Servicii Publice; 
Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru” capitolul a fost adoptat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol din Raport: 
9. ”Capitolul 74.02 „Protecţia mediului” se majorează cu suma de 541 mii lei 

cheltuilelile cu salubritatea la Direcţia de Servicii Publice;” 
Rezultatul votului: cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 abțineri, 

capitolul a fost adoptat. 
 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol din Raport: 
10. Cap. 84.02 „ Transporturi” se majorează cu suma de 2.075 mii lei 

cheltuielile cu subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ la transport 
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și facilitățile transport pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani de 
război, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, iluminat la Direcția de Servicii 
Publice; 

Rezultatul votului: cu 18 voturi ”pentru”, capitolul a fost adoptat. 
 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol: 2.2 Sectiunea de dezvoltare – se diminuează cu suma de 
51.760 mii lei. Modificările cheltuielilor de capital sunt redate în anexa la 
Raport, pe care o să o parcurgem capitol cu capitol. Asta este cerința domnilor 
consilieri. 

Capitolul 51.02. Autorități publice și acțiuni externe, este în sumă de 
1.458.00 mii lei. 

Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru”, capitolul a fost adoptat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol: Capitolul 61.02. Ordinie publică și siguranță națională, se 
rectifică la suma de 126 mii lei. 

Marius, Reprezentant firma IT semnalează că acesta este ultimul vot 
electronic disponibil în sistem. 

Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru”, capitolul a fost adoptat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol: Capitolul 65.02, învățământ, se rectifică la suma de 49.008 
mii lei. Se votează prin apel nominal. 

Rezultatul votului: 19 voturi ”pentru”. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol: 
Capitolul 67.02. Cultură, recreere, religie se rectifică la suma de 16.243 

mii lei. Se votează prin apel nominal. 
Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru” capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol: 
Capitolul 68.02. Asigurări și asistență socială se rectifică la suma de 

2.111 mii lei. Se votează prin apel nominal.  
Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru” capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol: 
Capitolul 70.02, Locuințe, servicii și dezvoltare publică, se rectifică la 

suma de 30.036 mii lei. Se votează prin apel nominal.  
Rezultatul votului: Cu 19 voturi ”pentru” capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 

următorul capitol: Capitolul: 74.02, Protecția mediului, se rectifică la suma de 
83 mii lei. Se votează prin apel nominal.  

Rezultatul votului: Cu 19 voturi ”pentru” capitolul a fost aprobat. 
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Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan, supune la vot 
următorul capitol: Capitolul 84.02. Transporturi se rectifică la suma de 32.728 
mii lei. Se votează prin apel nominal.  

Rezultatul votului: Cu 19 voturi ”pentru” capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Vot pe anexa 5, 

programul investițiilor publice, cu toate capitolele pe care tocmai le-ați aprobat. 
Se votează prin apel nominal. 

Rezultatul votului: 19 voturi ”pentru” capitolul a fost aprobat. 
 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Trecem la 

Capitolul II, Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, 
care se diminuează cu suma de 314 mii astfel: II.1, la venituri se diminuează 
cu suma de 314 mii lei, astfel: 

Secțiunea de funcționare, punctul II.1.1 se diminuează cu suma de 314 
mii lei, astfel: diminuare cu suma de 342 mii a veniturilor din subvenții la Poliția 
locală și majorare cu suma de – aici mergem pe fiecare? Nu? – și majorare cu 
suma de 28 mii lei a veniturilor și taxelor din învățământ la Liceul cu Program 
Sportiv Bistrița și Școala Gimnazială nr.6 ”Ștefan cel Mare” Bistrița. Vă rog să 
votați! 
Se votează prin apel nominal. 

Rezultatul votului: 19 voturi ”pentru” secțiunea de funcționare a fost 
aprobată. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Secțiunea de 

dezvoltare nu se modifică. La cheltuieli, punctul II 2, se diminuează  cu suma 
de 314 mii lei, astfel: Capitolul 61.10 ”Ordine publică și siguranță națională” se 
diminuează cu suma de 342 mii lei la cheltuielile cu salariile de la Poliția 
Locală; Capitolul 65.10 ”Învățământ” se majorează cu suma de 28 mii lei la 
cheltuielile cu bunuri și servicii ale Liceului cu Program Sportiv Bistrița și 
Școala Gimnazială nr.6 ”Ștefan cel Mare” Bistrița. Vot, vă rog!  
Se votează prin apel nominal. 
 Rezultatul votului: 19 voturi ”pentru”. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Secțiunea de 

dezvoltare nu se modifică. Bugetul creditelor interne nu se modifică.  
Domnul consilier Kozuk Andrei Ioan: nu se votează bugetele separat? 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: M-am consultat 

cu domnul director Scurtu vis a vis de creditele de angajament. Ținând cont că 
este articol distinct în hotărârea de consiliu, consider că nu trebuie să mai 
supunem la vot hotărârea pe articole, ca urmare o să vă supun la vot 
hotărârea în ansamblu, cu propunerile adoptate. Sunt anunțat de la 
secretariatul tehnic că putem trece pe vot electronic pe proiectul de hotărâre. 
Vă rog să dați drumul la vot.   

Rezultat Vot 

Da 16 

Nu 0 

Abţinere 3 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 
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Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  

Kozuk Andrei Ioan Abț 

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs 

Pavelean Nicolae Da  

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da 

Ruşti Ioan Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Abț  

Stan Călin Da  

Stere Florentina-Ştefania Abț 

Urîte Florin-Radu Da  

Cu 16 voturi ”pentru” și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. 
 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 

privind modificarea Programului de circulaţie al mijloacelor de transport 
public local prevăzut în anexa 6.2.1. la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu 
autobuze, pe raza administrativ teritorială a municipiului  Bistriţa nr. 48/L 
din 30 mai 2019 

Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Avizul comisiilor 
– Comisiile în data de 30.10 emit aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre, în 
forma prezentată de inițiator, cu 19 voturi ”pentru”. Propuneri, dezbateri? 
Constat că nu sunt. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votați, 
electronic. 

Rezultat Vot 

Da 19 

Nu 0 

Abţinere 0 

Au votat 19 

Nu au votat 0 

Absenţi 2 

Total 21 

Observaţii 

Bria Dumitru Alexandru Abs 

Brici Tiberius-Daniel Da 

Ciobănică Dumitru-Daniel Da 

Filip Alexandru-Tudor Da  

Galben Silvia-Elisabeta Da  

Hangan Sorin Da  

Hudrea Daniela-Maria Da  

Kozuk Andrei Ioan Da 

Macarie Doina Da 

Mathe Attila Da 

Munthiu Cristiean Da 

Niculae Cristian Marius Abs 

Pavelean Nicolae Da  

Peteleu Ioan Da  

Pugna Nicolae-Ioan Da 

Ruşti Ioan Da  

Săcălean Oana-Andreea Da  

Săsărman Lucia-Augusta Da 

Stan Călin Da  
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Stere Florentina-Ştefania Da 

Urîte Florin-Radu Da  

Rezultatul votului: cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost 
adoptat. 

 
Președintele de ședință, domnul consilier Peteleu Ioan: Înainte de a 

închide ședința aș vrea să fac un anunț. În calitate de președinte al Comisiei 
de urbanism convoc Comisia de urbanism în ședință de început de lună în 
data de 5 noiembrie, ora 14. Voi stabili în zilele următoare modalitatea în care 
ne vom întâlni, dacă vom face ședința on line sau în sala de consiliu. Vă 
mulțumesc pentru prezență și răbdare. Declar ședința consiliului local închisă. 
O zi bună! 

 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR GENERAL, 
  PETELEU IOAN       GAFTONE FLOARE 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 7528/29.01.2021 
 

PROCES – VERBAL 
 DE AFIŞARE 

încheiat azi, 29.01.2021 
 
 
 Având în vedere prevederile art. 138 alin. (17) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Anexei 1 la Ordonanța 

de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, ”Procedura de organizare și 

publicare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ teritoriale, în format 

electronic”, art. 1, alin.3, lit.”f” s-a procedat la afişarea procesului – verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

30.10.2020 la sediul Primăriei municipiului Bistriţa. 

 Cetăţenii interesaţi pot să consulte procesul-verbal al şedinţei consiliului 

local pe site – ul instituţiei www.primariabistrita.ro în Secțiunea ”Monitorul 

Oficial Local” şi la Serviciul Relaţii publice Comunicare, str. Gheorghe Şincai 

nr.2 – parter. 

 

  SECRETAR GENERAL,                             CONSILIER 

             GAFTONE FLOARE,                     MORARIU DORINA MARIA 

    

 

Serviciu relații publice, comunicare 

Nume, prenume și semnătura 

_______________________________ 

Data_____________ 
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