
Nr. 14 din 18.02.2020

Proces verbal

Incheiat astazi 18.02.2020, cu ocaziasedintei ordinare a consiliului local Josenii

Bargaului.
Din totalul de

invitat.
Presedinte de sedinta este dl. Trisca Teodor-Alin' desemnat prin Hotararea

numarul 6 pe ordinea de zi.
Supusa votului ordinea de zi se aproba, cu modificarea propusa de dl. Trisca, cu

15 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:

l.proiect de hotararc ni.Zg din 07.01.20'20, privind aprobarea bugetului de venituri

si cheltuieli al comunei Josenii Bargaului, pe anul 2020'

-d1. Trisca Teodor-Alin- da citire ptoi..tut,ri de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii

de specialitate.

15 consilieri si un inviitat, la sedinta sunt prezenti: 15 consilieri si

un

Consiliului local Josenii Bargaului nr' 5/30'01'2020'
procesul verbal al sedintei trecute este pus la dispozitia consilierilor, care dupa ce

se aproba, se semneaza.

-dl. secretar cuciurean- aduce la cunostinta consiliului local faptul ca proiectele de

hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local indeplinesc

conditiile prevazute la art. 136, alin. (S) dlin Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr'

s712019.
Se suPune votului ordinea de zi:

l. proiect de hotarare nr. 29 din 07.01.2020, privind aprobarea b_u-getului de

venituri si cheltuieli al comunei Josenii Bargaului, pe anul 2020'initiator

primarul comunei;
2. proiect de hotarare nr.670 din 1.0.02.2020, privind aprobarea Planului Local

de Actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

la nivetui comunei Josenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul

2020' initiator Primarul comunei;

3. Cereri cetateni;
4. Diverse.

-dl. Trisca- propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 3 a proiectului de-hotarare nr'

649 din 07.02.2020:priui"a up.but. PUZ (Plan urbanisllc zonal) si Regulament local

aferent- pentru obiectivul ,,INTRODIICERE TEREN IN INTRAVILAN SI

CONSTRUIREFIALAMETALICAIDEPRODUCTIE"COMLTNAJOSENII
BARGAULUI, sat Rusu Bargaului, nr. cad. 27429,judetul Bistrita-Nasaud- initiator

pri,ou*f comunei si la punctril 4 a proiectului de hotarare nt. 762 din 14.02'2020, de

modificare si co*ptetare a Hotaraiii Consiliului local Josenii Bargaului nr' 7 din

30.0L.2020, privinJ'aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si a

cofinantarii proi..totui: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa

uzata din judetul Bistrita i\lasaud" finantat prin POIM 2014.'2020 precum si Planul anual

de evolutie a tarifelor la apa si canalizaie in perio ada 2018-2025- initiator primarul

comunei, iar cereri cetateni sa poarte numarul 5 pe ordinea de zi si diverse sa poarte



-d-na Iacob- veniturile totale sunt2l.477.000lei si excedentul 4.217.000, total sume de la

bugetul de stat 6.035.000, de la ocolul silvic 1.500.000, veniturile proprii incasate

1.0-52.000, de la Ministerul Dezvoltarii 1.708.000, de la AFIR 15.182'000'

-d-na Iacob- la autoritati executive suma totala este de 3.345.000 lei.

Supus votului capitolul autoritati executive se aproba cu un numar de 15 voturi

pentru.
-d-na lacob- la alte servicii publice generale suma totala este de 200.000 lei, pentru

alegerile locale.
Supus votului capitolul alte servicii publice generale se aproba cu un numar de 15

voturi pentru.
-d-na Iacob- la fond de rezerva bugetara suma totala este de 500'000 lei'

Supus votului capitolul f*A a" rezerva bugetara se aproba cu un numaf de 15

voturi pentru.

-d-na Iacob- la transferuri din bugetele locakr pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap suma totala este de 3'000 lei'

supus uot"rui capitolul transferuri din bugetele locale pentru institutiile de

asistenta sociala prnt* persoanele cu handicap se aproba cu un numar de 15 voturi

oentru.
'-d,na Iacob- la politie locala suma totala este de 258.000 lei.

Supus 
"'ot"foicapitolul 

politie locala se aproba cu un numar de 13 voturi pentru si

doua abtineri: dl. Sofrac Simion si Urs Marius-Vasile'

-d-na Iacob- la protectie civila si protectia oontra incendiilor suma totala este de 32.000

lei.
Supus votului capitolul protectie civiila si protectia contra incendiilor se aproba cu

un numar de 15 voturi Pentru.
-d-na Iacob- la invatamant secundar inferior suma totala este de 2.292.000lei'

Supus votuiui capitolul invatamant secundar inferior se aproba cu un numar de 15

voturi pentru.
-d-na Iacob- la alte cheltuieli in domeniul invatamantului suma totala este de 10.000 lei,

pentru burse elevi.
Supus votului caPitolul alte cheltuielli in domeniul invatamantului se aproba cu un

numar de 15 voturi Pentru.
-d-na Iacob- la altJ institutii si actiuni sanitare suma totala este de 22.000 lei, pentru

centrul de permanenta.
Supus votului capitolul alte institutii si actiuni sanitare se aproba cu un numar de

l5 voturi pentru.
-d-na lacob- la camine culturale suma totalar este de 1.915.000 lei.

Supus votului capitolul camine culturale se aproba cu un numar de 15 voturi

pentru.
-d-na Iacob- la alte servicii culturale suma totala este de 80.000 lei.

Supus votului capitolul alte servicii culturale se aproba cu un numar de 15 voturi

pentru.
-d-na lacob- la sport suma totala este de 5.000 lei'

Supus notul.ri capitolul sport se aproba cu un numar de 15 voturi pentru'

-d-na Iacob- la intretinere gradini publir;e, parcuri, zone vetzi, baze sportive si de

agrement suma totala este de 561.000 lei.



-dl. Urs- daca aprobam este ca si cum ne-ann da acordul ca viitorul proiect de hotarare

care a zis ca-l trimite d-na Diana, ca si cum ni l-am insusit de acum din moment ce am

prins suma de bani' 
,,i nqnirnhrr intreJinere sradini oublice zi, bazeSupus votului capitolul intretinere gradini publice, parcuri, zone ver

sportive ,id. ugr.rnent sL aproba cu ln nuniar de 9 voturi pentru si 6 abtineri: dl. Baci

Ioan-Mihai, dl. Cot Teofil, di. Nemes Cornel, dl. Sofrac Simion, dl. Trisca Teodor-Alin si

dl. Urs Marius-Vasile.
-d-na Iacob- la servicii religioase suma totala este de 50.000 lei.

Supus votului rupiiotul servicii relig;ioase se aproba cu un numar de 15 voturi

pentru.
-d-na Iacob- la alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei suma totala este de

10.000lei.
Supus votului capitolul alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei se

aproba cu un numar de 15 voturi pentru'

-d-na Iacob- la asistenta sociala ii cazde invaliditate suma totalaeste de 1.624.000 lei.

Supus votului capitolul asistenta sor:iala in caz de invaliditate se aproba cu un

numar de 15 voturi Pentru.
-d-na Iacob- la ajutor social suma totala este de 32.000 lei, pentru ajutorul de incalzire'

Supus uotului capitolul ajutor social se aproba cu un numar de 15 voturi pentru'

-d-na Iacob- la alte chejtuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale suma totala

este de 10.000 lei, pentru ajutoare de urgentel

Supus votului .upitolul alte chelturieli in domeniul asisgurarilor si asistentei

sociale se aproba cu un numar de 15 voturi prentru'

-d-na lacob- la alimentare cu apa suma totalg este de 6.714.000 |ei.

Supus votului capitolui alimentare ou apa se aproba cu un numar de 15 voturi

pentru.
-d-na Iacob- la iluminat public si electrificari rurale suma totala este de 378.000 lei.

Supus votului capitolul iluminat public si electrificari rurale se aproba cu un

numar de 15 voturi Pentru.
-d-na Iacob- la alimintare cn gaze naturale sruma totala este de 50'000 lei'

Supus votului capitolul alimentare ov gaze naturale se aproba cu un numar de 15

voturi pentru.
-d-na Iacob- la alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

suma totala este de 25.000 lei.
Supus votului capitolul alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si

dezvoltariicomunale se aproba cu un numaf de 15 voturi pentru.

-d-na Iacob- 1a colectarei,tratarea si distnrgerea deseurilor suma totala este de 226.000

lei.
Supus votului capitolul colectarea, tatarea si distrugerea deseurilor se aproba cu

un numar de 15 voturi Pentru.
-d-na Iacob- la drumuri si poduri suma totala este de 7.514.000 lei.

Supus votului rupitol.rl drumuri si poduri se aproba cu un numar de 15 voturi

pentru.
-d-na Iacob - la strazi suma totala este de 3.t|38'000 lei'

Supus votului capitolul strazi se aproba cu un numar de 15 voturi pentru.



-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintel.e de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019'

precum ri art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de l0 voturi pentru si 5

abtineri: dl. cot Teofii, dl. Nemes cornel, dl. Sofrac Simion, dl. Trisca Teodor-Alin si dl'

Urs Marius-Vasile.
-dl. Urs- m-am abtinut pentru capitolul intr,etinere gradini publice, parcuri, zofle verzi,

baze sportive si de agrement.

Se trece in continuare la punctul 2 al ordinii de zi'"

2.Proiect de hotarare nr. 670 din 10.02.21120, privind aprobarea Planului Local de

Actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome la

nivelul comunei Josenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul 2020'

-dl. Trisca reoaor-Riin- da ciiire proLctului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii

de specialitate.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la art. 139 din Ordonamta de Urgenta a Guvemului nr' 5712019'

precum .i art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numaf de 15 voturi pentru.

Se trece in continuare la punctul 3 al ordinii de zi:

3.proiect de hotarare nr. 6lg din 0i1,02.2020, privind aprobare Pa_z (Plan

urbanistic zonal) si Regulament local aftrrent- pentru obiectivul ,,INTRODUCERE

TEREN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALA METALICA DE

PRODUCTIE' COMUNA JOSENII BA.RGAULUI, SAt RUSU BATgAUIUi' NT' CAd'

27 429,j udetul Bistrita-Nasaud.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectuluii de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii

de specialitate.
-dl. Trisca- stie cineva pana unde se intinde sau este suprafata aceea cu canalizarea? Daca

se apropie statia de 
"put*. 

de Indemanarea nu ti-o mai da la Rus. Trebuie distanta mare

pentru ca el acum construieste acolo unde ii daiPtJZ.Nu este limita cu al nostru acolo?

-dl. Cuciurean- sunt doua parcele intre terenuri'

-dl. Trisca- propun sa neg-ociem cu Indemarnarea pentru ca o sa avem probleme. Daca nu

ne lasa sa punem acolo statia de epurare perrtru ca se apropie de el.

-dl. Ciotmbnda- va polua mai mult statia noastra decat el?

-dl. Cuciurean- nu este vecin cu noi.

-dl. Trisca- atunci cand va veni cu statia de epurare sa nu ne trezim ca o contesta si nu o

putem face.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la art. 139 din OrdorLanta de Urgenta a Guvemului nr. 5712019'

precum ti art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 15 voturi pentru.

Se trece in continuare la punctul 4 al ordinii de zi:

4.Proiect de hotarare nr. 762 din 141.02.2020, de modilicare si completare a

Hotararii Consiliului local Josenii Bargaului nr. 7 din 30.01.2020, privind aprobarea



Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si a cofinantarii proiectului:

,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul

Bistrita Nasaud" finantat prin PoIM 20141-2020 precum si Planul anual de evolutie

a tarifelor la apa si canalizare in perioada 11018-2025'

-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire pioiectului rle hotarare si avizelor comisiilor pe domenii

despecialitate. , .-._.___,.,1^ ).
-d1. Trisca- au cerut un anumit tip de situatie juridica la toate terenurile daca vine

investitie pe teritoriul comunei. S-a dat variranta finala ca si teren doar aceea de la Rus

pentru statia de ePurare?
'-dl. 

cuciurean- lf s-a dat schita si numar cada.stral de la Livezile.

-dl. secretar Cuciurean- anunta presedinterle de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la att. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr' 5712019'

precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind

incompatibilitatile.
supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 13 voturi pentru' dl'

Cot Teofif si dl. Urs Marius-Vasile fiind iesiti din sala'

Se trece in continuare la punctul 5 al ordinii de zi:

S.Cereri cetateni.
l.Ocolul Silvic Comunal Josenii-Bargaului RA'
155- cerere privind demersurile necesare pentru a

Josenii Bargaului, str. Principalao nr.

intra in legalitate referitor la depozitul

din Colibita,zonaColbu, UP I u.a. 98F'

-dl. Cuciurean- administratorul va lua legatura cu casa de avocatura'

Solutia: se va urgenta actiunea in instinta. Solicitam predarea dosarului spre casa de

avocatura LaPusan.

2.Vrincean Nicolae- primarul comunei Josenii Bargaului- adresa catre Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizar: in Judetul

Birt itu-Nusaud privind asigurarea terenurilor aferente investitiilor din cadrul proiectului

,,proiectul regional de dezv-oltare a infrastructurii de apa si apa tzata dinjudetul Bistrita-

Nasaud".
Solutia: luat la cunostinta.

3.Lazar Viorel- Josenii Bargaului, nr.38- cerere privind acordarea cantitatii de 10 mc

lemn rotund rasinos- lemn 
-de 

lucru, in scopul debitarii acestuia si a confectionarii de

canapele pe anul 2020, activitate pentru care este autorizal, pentru a-si putea desfasura

activitatea.
Solutia: se aproba 5 mc lemn rotund rasinosr partizipopulatie sat Josenii Bargaului.

4.putura Anca-Teodora- programul anual il achizitiilor publice 2020 Primaria Josenii

Bargaului.
Solutia: luat la cunostinta.
S.Andron Danut-George- presedinte al erchipei de minifotbal FC Meditator- cerere

privind aprobarea in 
-uugetut pe anul 2020 a sumei de 500 lei lunar reprezentand

irunrpo.tui si achitarea atbit ilo., respectiv terenului si eventual a unui ajutor pentru

echiparea jucatorilor aproximativ 1.200 lei anual'

Solutia: luati legatura tu Compartimentul llinanciar Contabil din cadrul Primariei Josenii

Bargaului.
$.Tanasze Marin- Josenii Bargaului, nr.'.223- cerere privind solutionarea drumului de

acces la locuinta.



Solutia: in atentia executivului.
T.Putura Anca-Teodora- inspector de specialitate II- raport privind consumul de

combustibil de achizitionat pentru utilajele din dotarea primariei.

Solutia: se aproba.
g.Cuciurean Victor- secretarul general al comLunei Josenii Bargaului- opinie de motivare a

pozitiei secretarului general al comunei Josenii Bargaului de a nu contrasemna Hotararea

Consiliului local nr.7 din 30.01.2020.

Solutia: luat la cunostinta.
g.Bertejan paraschiva- reprezentanta a Bisericii Penticostale- Josenii Bargaului, nr' 475-

cerere irivind acordarea cantitatii de 10 mc lemn pentru incalziteabisericii.

Solutia: se aproba.
l0.Sohorca Florin-Vasile, Sohorca Niculina- Rusu Bargaului, nr. l94lA- cerere privind

acordarea cantitatii de lemn necesara pentru oonstruirea unor anexe gospodaresti'

Solutia: se aproba 15 mc lemn rotundrasinosi partizipopulatie sat Rusu Bargaului'

ll.Scoala Gimnaziala Josenii Bargaului- Josenii Bargaului, nr. 155- cerere privind

suplimentarea bugetului de cheltuieli cu unelle fonduri si luarea masurilor necesare pentru

,.ubilitur"u acopJrisului Scolii Rusu Bargarului, deoarece ploua in salile de clasa si pe

langa instalatia electrica din baie.

Solutia: rezolvat.
l2.Scoala Gimnaziala Josenii Bargaului- Josenii Bargaului, nr. 155- cerere privind

tepnnizueaarticolelor bugetare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de

stat pentru Titlul20.
Solutia: rezolvat la buget.

l3.Haidau Iorgu- JoJenii Bargaului, nr. 115- cerere privind luarea in evidenta si

cuprinderea la-finantare pentru-anul2020 c'u investitia,,Extindere retea apa si canal" in

cadrul proiectelor existente.

Solutia: s-a rezolvat prin alocarea sumei in bugetul local.

l4.Albu Andrei- Tiha Bargaului, nr. 340, c,om. Tiha Bargaului- cerere privind acordarea

cantitatii de 25 mc lemn necesar pentru ,construirea unei case de locuit in regim de

inaltime P+M, amplasata in comunaJosenii Bargaului, sat Rusu Bargaului, nr. 195/G.

Solutia: se apioba 25 mc lemn rotund rasinc,s partizipopulatie sat Rusu Bargaului.

l5.Biltag Minui- cerere privind desemnarea unei comisii de receptie la constructia

,,Casuta-traditionala cu tarnat", unde s-a che,ltuit suma de 10.000 lei din buget.

Solutia: rezolvat prin alocare sume.

l6.Cuciurean Victor- secretarul comunei Josenii Bargaului- raport privind instalarea

rezervoarelor de apa pentru investitia alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Rusu

Bargaului si Stramba la o cota mai inalta pentru a putea alimenta cat mai multe

gospodarii.
Solutia: se amana.

2g.Valean Florica- inspector asistent in cradrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Josenii eargaului- raport privind realizarca amenajamentului pastoral la nivelul

comunei Josenii Bargaului.
Solutia: se amana.

Se trece in continuare la punctul 6 al ordinii de zi:

6.Diverse.



dl. Cot- din proiectul de ajutor de urgenta pentru Cucu Nicolae eu ma retag din

adminisfare din motive obiective si persolale.

Ordinea de zi fiind epuizata, cu apiobarea presedintelui de sedinta, inchei acest proces

verbal.

Trisca T
Presedinte,

Intocmit
Inspector superior,

Parasca Remus

w
U


