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Nr. 79296/ 28.10.2020 

 
 

MINUTA 
şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

28.10.2020 
 
 

Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin 
Dispoziția nr.332/ 22.10.2020 a Primarului municipiului Bistrița și s-a desfășurat în 
sala de ședințe a Consiliului local al municipiului Bistrița.  

La începutul ședinței ordinare au fost prezenți 19 consilieri din cei 20 care au depus 
jurământul la ceremonia din data de 22.10.2020. A absentat domnul consilier Niculae 
Cristian Marius. Domnul consilier Bria Dumitru Alexandru a anunțat ulterior că nu mai poate 
participa la ședință, deoarece a primit confirmarea faptului că este contact al unei persoane 
declarate pozitiv Covid 19.  

Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise 4 proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

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

al municipiului Bistriţa 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 1 al municipiului Bistriţa 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 2 al municipiului Bistriţa 

 

La începutul sedintei conducerea acesteia a fost asigurată de decanul de 
vârstă, domnul consilier Ruști Ionel. Acesta invocat prevederile art.123 din Ordonanța 
de urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, privind alegerea președintelui de 
ședință și l-a propus ca președinte de ședință pe domnul consilier Peteleu Ioan. 

 
Cu un număr de 16 voturi ”pentru” și 2 abțineri Consiliul local al municipiului 

Bistrița a aprobat alegerea domnului Peteleu Ioan ca președinte de ședință, 
pentru următoarele trei luni, fiind adoptat primul proiect de pe ordinea de zi, 
prin Hotărârea nr.140/28.10.2020. 

 
Ședința a continuat cu depunerea jurământului de către doamna consilier Galben 

Silvia Elisabeta, care a absentat motivat la ceremonia privind constituirea Consiliului 
local al municipiului Bistrița din data de 22.10.2020. 

 
În continuarea ședinței, înainte de dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, 

a avut loc anunțarea grupurilor de consilieri constituite în conformitate cu prevederile 
art. 208 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și a liderilor acestora, după cum 
urmează: 
1. Alianța formată din grupul consilierilor PNL- USR -UDMR – PV – avându-l ca lider pe 

domnul consilier Hangan Sorin 
2. Grupul consilierilor PSD – avându-l ca lider pe domnul consilier Niculae Cristian Marius 
3. Grupul consilierilor PMP – având ca lider pe doamna consilier Stere Florentina Ștefania 

 
A fost votată ordinea de zi a ședinței, cu 19 voturi ”pentru”. 
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Ședința a continuat cu alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa 
Propunerile privind componența comisiilor, în urma înțelegerilor dintre partidele 

politice, au fost prezentate de către domnul consilier Hangan Sorin. Ulterior membrii 
desemnați ai celor trei comisii și-au ales, pentru fiecare comisie, președintele și 
secretarul.   

Consiliul local al municipiului Bistrița și-a organizat 3 comisii de specialitate, pe 
următoarele domenii de activitate: 

I. Comisia economică: buget, finanţe, servicii publice, industrie, agricultură, 
comerţ, administrarea domeniului public şi privat al municipiului. 

II. Comisia de urbanism: dezvoltare urbană, urbanism, amenajarea teritoriului, 
estetică urbană, monumente istorice, protecţia mediului, investiţii publice. 

III. Comisia juridică şi administraţie publică locală: administraţie publică locală, 
juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare, integrare 
europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism. 
 
Componenţa comisiilor de specialitate, alcătuite din câte 7 membri fiecare, 

este următoarea: 
I. Comisia economică: 
1. Domnul URÎTE FLORIN-RADU   – preşedinte; 
2. Domnul PUGNA NICOLAE-IOAN   – secretar; 
3. Domnul BRICI TIBERIUS-DANIEL   – membru; 
4. Domnul STAN CĂLIN     – membru; 
5. Domnul NICULAE CRISTIAN-MARIUS  – membru; 
6. Domnul CIOBĂNICĂ DUMITRU-DANIEL  – membru; 
7. Doamna SĂCĂLEAN OANA-AMDREEA  – membru. 

 

II. Comisia de urbanism: 
1. Domnul PETELEU IOAN    – preşedinte; 
2. Doamna MACARIE DOINA    – secretar; 
3. Domnul MUNTHIU CRISTIEAN   – membru; 
4. Domnul HANGAN SORIN    – membru; 
5. Domnul PAVELEAN NICOLAE   – membru; 
6. Doamna STERE FLORENTINA-ŞTEFANIA – membru; 
7. Domnul BRIA DUMITRU-ALEXANDRU  – membru. 

 

III. Comisia juridică şi administraţie publică locală: 
1. Domnul FILIP ALEXANDRU-TUDOR  – preşedinte; 
2. Domnul MATHE ATTILA    – secretar; 
3. Doamna HUDREA DANIELA-MARIA  – membru; 
4. Domnul RUŞTI IONEL    – membru; 
5. Doamna GALBEN SILVIA-ELISABETA  – membru; 
6. Domnul KOZUK ANDREI-ANDREI   – membru; 
7. Doamna SĂSĂRMAN LUCIA-AUGUSTA  – membru. 
 
Hotărârea nr.141/28.10.2020, privind alegerea şi organizarea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost 
adoptată cu 19 voturi ”pentru”. 
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 După organizarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate reunite 
ale Consiliului local al municipiului Bistrița ședința ordinară a Consiliului local a fost 
întreruptă și a avut loc ședința Comisiilor de specialitate reunite, pentru avizarea 
proiectelor de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 1 și alegerea Viceprimarului 2 
al municipiului Bistriţa.  

 Cele două proiecte au avut aviz favorabil, cu propunerea de desemnare a 
domnului consilier Hangan Sorin în funcția de Viceprimar 1 și a domnului consilier 
Stan Călin în funcția de Viceprimar 2.  

  

După reluarea ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a 
procedat la alegerea, prin vot secret, cu buletine de vot, a celor doi viceprimari. 

Au fost adoptate astfel următoarele două hotărâri ale Consiliului local al 
municipiului Bistrița:  

-Hotărârea nr.142/28.10.2020 privind alegerea domnului consilier Hangan 
Sorin în calitate de Viceprimar 1 al municipiului Bistriţa, adoptată cu 14 voturi 
”pentru” și 5 abțineri; 
Viceprimarul 1 este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege este 
înlocuitorul de drept al primarului, situaţie în care exercită atribuţiile ce îi revin 
acestuia. 
 

- Hotărârea nr.143/28.10.2020 privind alegerea domnului consilier Stan 
Călin în calitate de Viceprimar 2 al municipiului Bistriţa, adoptată cu 14 voturi 
”pentru” și 5 abțineri; 
Viceprimarul 2 este subordonat primarului și exercită în absența înlocuitorului de drept 
al primarului, respectiv viceprimarul 1, atribuţiile ce îi revin acestuia. 
 

 
 
 
  SECRETAR GENERAL                                                 INTOCMIT 

          CONSILIER 
  GAFTONE FLOARE    CIONCA TEREZIA TANȚA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GF/CTT/ ex.3 
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Exprimarea votului nominal cu privire la hotărârile adoptate în şedinţa ordinară din data de 28.10.2020 

  
Prezenţa la şedinţă: 19 consilieri. 

Nr. 
Crt 
 

Numele şi prenumele 
consilierului municipal 

Hotărâre nr.140 
 

Hotărâre nr.141 
VOT SECRET 

Hotărâre nr.142 
VOT SECRET 

Hotărâre nr.143 
VOT SECRET 

Pen-
tru 

Împo
-trivă 

Abţi-
neri 

Pen-
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

Pen- 
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

Pen- 
tru 

Împo- 
trivă 

Abţi-
neri 

1 Bria Dumitru-Alexandru A A A A A A A A A A A A 

2 Brici Tiberius-Daniel  X            

3 Ciobănică Dumitru-Daniel X            

4 Filip Alexandru-Tudor X            

5 Galben Silvia-Elisabeta * * *          

6 Hangan Sorin X            

7 Hudrea Daniela-Maria X            

8 Kozuk Andrei Ioan   X          

9 Macarie Doina X            

10 Mathe Attila X            

11 Munthiu Cristiean X            

12 Niculae Cristian-Marius A A A A A A A A A A A A 

13 Pavelean Nicolae X            

14 Peteleu Ioan X            

15 Pugna Nicolae-Ioan X            

16 Ruști Ionel X            

17 Săcălean Oana-Andreea X            

18 Săsărman Lucia-Augusta   X          

19 Stan Călin X            

20 Stere Florentina-Șefania X            

21 Urâte Florin-Radu X            

A TOTAL VOTURI 16  2 19   14  5 14  5 

X – exprimarea votului; A – absent;   * un consilier nu a votat  
 
              SECRETAR GENERAL                                                                                                          INTOCMIT 

    GAFTONE FLOARE                                                                             CONSILIER CIONCA TEREZIA TANȚA                                                                                        
CTT/ ex.2 
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Nr. 79296 / 29.10.2020 
 

 
 
 
    PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
 
 
 
 Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, 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.”e”, s-a procedat la 

afişarea minutei şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 

28.10.2020, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, din municipiul Bistriţa, Centru 

Relaţii Publice, str. Gheorghe Şincai nr.2, şi pe site-ul propriu, www.primariabistrita.ro, 

secțiunea Monitor Oficial Local..  

 
 
 

      SECRETAR GENERAL                  CONSILIER 
                                        

               GAFTONE FLOARE              CIONCA TEREZIA TANȚA    
 
 
 
 

Serviciu relații publice, comunicare 
Nume, prenume și semnătura 

________________________________ 

Data_____________ 
 

http://www.primariabistrita.ro/

