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Nr. 24131 / 02.04.2020 
 
 

MINUTA 
ședinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului 

Bistriţa din data de 02.04.2020 
 
 
Sedința extraordinară a fost convocată de îndată, de către domnul Viceprimar 

Niculae Cristian Marius, în calitate de înlocuitor de drept al Primarului municipiului în data de 
02.04.2020, prin Dispoziția nr.83/02.04.2020, având în vedere urgenţa determinată de 
necesitatea accesibilității rezervei bugetare pentru situațiile de urgență, având în vedere 
situația existentă la nivel naţional şi internaţional referitoare la cazurile de infecţie cu 
Coronavirus, şi măsurile ce se impun pentru prevenirea extinderii contaminării cu noul 
Coronavirus; 

La ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului local al municipiului 
Bistriţa din data de 02.04.2020 au fost prezenți 21 din cei 21 membri ai consiliului local în 
funcție, conectați online, ședința fiind organizată prin mijloace electronice de comunicare, 
conform procedurii adoptate de Consiliul local al municipiului Bistrița prin Hotărârea 
nr.33/27.03.2020.  

Sedința a fost condusă de către președintele de ședință în exercițiu, domnul consilier 
Bria Dumitru Alexandru. 

Pe ordinea de zi inițială a ședinței a fost înscris un proiect de hotărâre.  
 Ordinea de zi a ședinței a fost aprobată cu 21 voturi ”pentru” din 21 consilieri 
prezenți. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.61/02.04.2020 privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2020, în forma prezentată de 

inițiator, cu un număr de 21 voturi ”pentru” din 21 consilieri prezenți. Votul a fost exprimat în 

urma apelului nominal al consilierilor. 

Prin hotărârea adoptată a fost aprobată transferarea sumei de 200 mii lei la Spitalului 
Județean de Urgenta Bistrița-Năsăud, pentru achiziționarea de medicamente, echipamente 
de protecție si dezinfectanți. Suma de 200 de mii de lei va fi transferată din suma de 500 mii 
lei repartizata inițial Serviciului de Protecţie Civilă şi Voluntariat pentru Situații de urgență din 
Fondul de rezerva, al municipiului. 

Secretarul municipiului, doamna Gaftone Floare a invocat prevederile legislației 
incidente și a solicitat transferarea sumei de 200 mii lei la Consiliul Județean Bistrița 
Năsăud, pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița, având în vedere faptul că Spitalul 
Județean se află sub autoritatea Consiliului Județean Bistrița Năsăud și doar în această 
situație transferul ar fi legal. 

Domnul Consilier Peteleu Ioan a formulat aceeași propunere, însă aceasta nu a 
întrunit numărul de voturi necesare aprobării; au fost înregistrate în acest sens 7 voturi 
”pentru” și 14 abțineri din numărul de 21 voturi exprimate. 

Au fost formulate, de asemenea, în cadrul ședinței, propuneri privind analizarea 
bugetului municipiului și a capitolelor din care pot fi transferate alte sume, pentru susținerea 
altor măsuri necesare combaterii răspândirii infectării cu Coronavirus, inclusiv pentru 
alocarea altor sume către Spitalul Județean, printr-o hotărâre ulterioară de rectificare a 
bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului. 

 
          SECRETAR GENERAL                                   INTOCMIT 

                                                                             CONSILIER  
              GAFTONE FLOARE                            CIONCA TEREZIA TANŢA      

CTT/ ex.3 



2 

 

Exprimarea votului nominal cu privire la hotărârea adoptate în şedinţa extraordinară 
convocată de îndată în data de 02.04.2020 

  
 

Prezenţa la şedinţă: 21 consilieri, conectați online. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X – exprimarea votului; A – absent;   * un consilier nu a votat  
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Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.61 
 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

1 ANTAL ATTILA X   

2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU X   

3 DRULEA DORIN VALENTIN X   

4 FLUERAŞ CRISTINA GEORGIA X   

5 GAGA SEICA MARIOARA X   

6 GHERMAN HORAȚIU IOAN X   

7 HANGAN SORIN X   

8 KOZUK ANDREI IOAN X   

9 MARTON VIRGIL LEONUȚ X   

10 MARZA TEODOR IOAN X   

11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X   

12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X   

13 MOLDOVAN VASILE X   

14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X   

15 MUTHI ADRIAN GELU X   

16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X   

17 PETELEU IOAN X   

18 RUS CONSTANTIN X   

19 SABĂU GHEORGHE X   

20 SĂRMĂȘAN MIHAI LUCIAN X   

21 TABĂRĂ CAMELIA X   

A TOTAL VOTURI 21   


