
Nr. 21 din 19.03.2020

proc,ers verbal

Incheiat astazi 19.03.2020, cu ocaziie sedintei
Bargaului.

ordinare a Consiliului local Jos,enii

Din totalul de 15 consilieri si 3 invil.ati, la sedinta sunt prezenti: l5 consilieri si 2invitati, absent motivat fiind dl. Gordon Fl,crin dintre invitati.
Presedinte de sedinta este dl. Trisca Teodor-Alin, desemnat prin HotareLrea

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

se aproba, se semneaza.
-d1. secretar cuciurean- aduce la cunostinLta consiliului
hotarare inscrise pe proiectul ordinii d<: zi a sedintei
conditiile prevazute la art. 736, alin. (8) clin Ordonanta
5712019.

local faptul ca proiectele de
consiliului local indeplinesc
de Urgenta a Guvernului nr.

Se supune votului ordinea de zi:
l. Proiect de hotarare nr.469 din 3i1.01.2020, privind defalcarea cotei de masa

lemnoasa pentru anul 2020 si stabilirea preturilor de desfacere a lemnullui-
initiator primarul comunei;

2. Proiect de hotarare nr. 473 din 31.01.2020, privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Regiei autonome de interes local ,,OcJul silvic
comunal Josenii Bargaului", pe anul 2020- initiator primarul comunei;

3. Proiect de hotarare nr.976 dinll'i'.02.2020, privind aprobarea Organigramei si
a Statului de functii a aparatului cle specialitate aPrimarului, serviciil! publice
si activitatile subordonate ConLsiliului local Josenii Bargaului- initiator
primarul comunei;

4' Proiect de hotarare nr.978 din27.02.2020, privind aprobarea Organigrameii si
a Statului de functii a Regiei autonome de interes locil ,,Ocolul silviciomunal
Josenii Bargaului", pe anul 2020- initiator primarul comunei;

5. Proiect de hotarare nr. 988 dir'r 27.02.2020, privind analiza si aprobar:ea
executiei bugetului local al comunei Josenii Bargaului la data ae Zt.lZ.ZOlfg-
initiator primarul comunei;

6. Proiect de hotarare nr. 511 din 3i1.01.2020, privind organizarcapasunatului in
anul2020 pe taza comunei Josenii Bargaului- initiator primarul iomunei;

7. Proiect de hotarare nr.515 din lll .0l.z020,privind apiobareaprogramului de
masuri de protectia mediului si dr; gospodarire a localitatilor comunei Josenii
Bargaului- initiator primarul comunei;

8. Proiect de hotarare nr. 1009 din 28.02.2020, privind incheierea exercitiului
bugetar pe anul 2019 a bugetului comunei Josenii Bargaului- initiator primarul
comunei;

9' Proiect de hotarare nr. 1006 din 28.02.2020, privind aprobarea indicatorilLor
tehnico-economici, actualizati, aft:renti proiectului ,,Amenajare teren de sp<trt
sintetic, in localitatea Josenii Bargaului, comuna Josenii Bargaului, judetul
Bistrita-Nasaud"- initiator primarurl comunei;

10. Cereri cetateni;



I 1. Diverse.
Supusa votului ordinea de zi se aproba in forma prezenlatacu 12 voturipentru, dl.

cot Teofil, dl. cotu George si dl. Sovrea Dan-vasile fiind iesiti din sala.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:

l.Proiect de hotarare nr. 469 din 31.011.2020, privind defalcarea cotei de masa
lemnoasa pentru anul2020 si stabilirea preturilor de desfacere a lemnului.
-dl' Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domr:nii
de specialitate.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii
hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57DAtg,
precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guverrrului privind
incompatibilitatile.
-d1. Dan Florin, dl. Flore Ioan-Dan si dl. Parrasca Ioan isi anunta incompatibilitatea.

Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 9 voturi pentru, dl.
cot Teofil, dl. cotu George si dl. Sovrea Dan-vasile fiind iesiti din sala.

Se trece in continuare la punctul 2 al ordinii de zi:
2.Proiect de hotarare nr. 473 din 31.01.2020, privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Regiei autonome de interes local ,,Ocolul silvic comunal
Josenii Bargaului"o pe anul 2020.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019,
precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind
incompatibilitatile"
-dl. Dan Florin, dl. Flore Ioan-Dan si dl. Parasca Ioan isi anunta incompatibilitatea.

Supus votului proiectul de hotarare sie adopta cu un numar de 9 voturi pentru, dl.
Cot Teofil, dl. Cotu George si dl. Sovrea Dan-Vasile fiind iesiti din sala.

Se trece in continuare la punctul 3 al ordinii de zi:
3.Proiect de hotarare nr.976 din 27.02.21020, privind aprobarea Organigramei sii a
Statului de functii a aparatului de speclialitate a Primarului, serviciile publice si
activitatile subordonate Consiliului local Jlosenii Bargaului.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii
de specialitate.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintr;le de sedinta privind cvorurnul adoptarii
hotararii prevazute la art. 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 12 voturi pentru, dl.
Cot Teofil, dl. Cotu George si dl. Sovrea Dan-Vasile fiind iesiti din sala.

In sala intra cetateni din comuna Josenii Bargaului, aproximativ 15 persoane din
care amintim: Platon loan, Platon Mihai, Platon Ioan-Horia, Badiu Vasile. Baciu Leon,
Gabrihei Adrian, Zevoian Calin jr., Pop Iustin-Remus, Cristea Dorel, Zdrabau Camelia,
Reu Iulian.

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



4.Proiect de hotarare nr. 978 din 27,02.2020, privind aprobarea Organigramei si a
Statului de functii a Regiei autonome de iinteres local ,,Ocolul silvic comunal Josenii
Bargaului", pe anul 2020.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5700'lg,
precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind
incompatibilitatile.
-dl. Dan Florin, dl. Flore Ioan-Dan si dl. Parasca Ioan isi anunta incompatibilitatea.

Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 9 voturi pentru, dl.
cot Teofil, dl. cotu George si dl. Sovrea Darn-vasile fiind iesiti din sala.

Se trece in continuare la punctul 5 al ordinii de zi:
S.Proiect de hotarare nr.988 din27.02,2020, privind analiza si aprobarea executiei
bugetului local al comunei Josenii Bargaului la data de31.12,2019.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii
de specialitate"
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedint,ele de sedinta privind cvorurnul adoptarii
hotararii prevazute la art. 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 si o
abtinere: dl. Urs Marius-Vasile. Dl. Sovrea Dan-Vasile este iesit din sala.

Se trece in continuare la punctul 6 al ordinii de zi:
6.Proiect de hotarare nr. 511 din 31.01.2020, privind organizarea pasunatului in
anul2020 pe raza comunei Josenii Bargaurlui.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii
de specialitate.
-dl. Urs- ar trebui luate si masuri din moment ce avem politie locala.
-dl. Vrincean- politia locala a avut si a rezolrrat multe masuri.
-dl. Urs- am dori un rapoft de activitate, o analiza a activitatii lor pentru ca sunt infiintati
de atatia ani.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedint,ele de sedinta privind cvorumul adoptarii
hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019,
precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guverrrului privind
incompatibilitatile.

Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 14 voturi pentru, dl.
dl. Sovrea Dan-Vasile fiind iesit din sala.

Se trece in continuare la punctul 7 al ordinii de zi:
T.Proiect de hotarare nr. 5L5 din 31.01.2020, privind aprobarea programului de
masuri de protectia mediului si de gospodarire a localitatilor comunei Josenii
Bargaului.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii
de specialitate.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedint,ele de sedinta privind cvorumul adoptarii
hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57120t19,



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

Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 14 voturi pentru, dl.
Sovrea Dan-Vasile fiind iesit din sala.

Se trece in continuare la punctul 8 al ordinii de zi:
S.Proiect de hotarare nr. 1009 din 261.02.2020, privind incheierea exercitiurlui
bugetar pe anul 2019 a bugetului comuneiiJosenii Bargaului.
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii
de specialitate.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedint,ele de sedinta privind cvorurnul adoptarii
hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57D0lg.
precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guverrrului privind
incompatibilitatile.

Supus votului proiectul de hotarare s,e adopta cu un numar de 13 voturi pentru si o
abtinere: dl. urs Marius-vasile. Dl. Sovrea Dan-vasile este iesit din sala.

Se trece in continuare la punctul 9 al ordinii de zi:
9.Proiect de hotarare nr. 1006 din 28.02.2020, privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizati, aferenti proiectului ,,Amenajare teren de sport
sintetic, in localitatea Josenii Bargaului, comuna Josenii Bargaului, judetul Bistrjita-
Nasaud".
-dl. Trisca Teodor-Alin- da citire proiectului de hotarare si avizelor comisiilor pe domenii
de specialitate.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorurnul adoptarii
hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019,
precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernrului privind
incompatibilitatile.

Supus votului proiectul de hotarare s,e adopta cu un numar de l0 voturi pentru r;i 4
abtineri: dl. Cot Teofil, dl. Nemes Cornel,, dl. Trisca Teodor-Alin si dl. Urs Marius-
Vasile. Dl. Sovrea Dan-Vasile este iesit din sala.

Se trece in continuare la punctul l0 al ordinii de zi:
10.Cereri cetateni.
l.Holbura Mariuca- Mijlocenii Bargaului, nr. 4I3- cerere privind scutirea taxei de
salubrizare pentru fiica sa Holbura Maria, pe,rsoana cu handicap gradul I.
Solutia: se amana. Compartimentul finan,ciar-contabil va face un raport privitor la
scutirea celor cu grad accentuat.
2.Nechiti Valer- Stramba, nr.37- cerere privind scutirea taxei de salubrizare deoarece
locuieste intr-o zona greu accesibila si masi.na de gunoi nu ii ridica gunoiul pentru ca nu
poate ajunge la locuinta sa.

Solutia: taxa trebuie respectata conform regulamentului de aplicare.
3.Cot Nicolae- Josenii Bargaului, str. Bisericii, nr. 227- cercre privind acordarea unei
locuinte la bloc in Josenii Bargaului pe motiv ca are familie numeroasa, neavand spatiu
unde sa stea si nu are posibilitate sa faca casil.
Solutia: nu exista spatii.
4.Nechita Ioan- paroh in Parohia Josenii Bargaului- cerere privind faptul ca parcela de

teren inscrisa in CF nr. 366 a localitatii ,losenii Bargaului sub nr. top 2270 ca l'ara



exceptie ei fiind renuntatori la aceasta in farzoarea actualilor posesori Parasca Floarea din
Josenii Bargaului, nr. 490 fara pretentii.
Solutia: luat la cunostinta.
S.Griga Nicolae- Rusu Bargaului, nr. 158- cerere privind acordarea cantitatii de 20 mc,
necesari pentru renovarea anexelor gospodaresti, deoarece sunt intr-o avansata stare de
degradare, existand riscul sa se prabuseasca.
Solutia: conform hotararii consiliului local este necesar anexarea la cerere rn unui proiect
de constructie.
6.Colnita Dorel- Prundu Bargaului, str. Secu, nr. 596, com. Prundu Bargaului- cerere
privind construirea unui podet peste raul Sarata, la limita dintre localitatile Susenii
Bargaului si Mijlocenii Bargaului.
Solutia: se va face un pod din beton tinand cont de debitul de apa.
T.Ganau Vasile- Rusu Bargaului, nr.24l- cerere privind acordarea cantitatii de 5 mc
lemn rasinos de lucru pentru a confectiona cranapele, detinand Intreprindere tndividuala.
Solutia: se aproba 5 mc lemn rotund rasinos partizipopulatie sat Rusu Bargerului.
8.Moisan Traian-Nicolae- impreuna cu alti li proprietari de terenuri situate in intravilanul
loc. Josenii Bargaului- cerere privind luarea masurilor imediate in ce priv,lste strada de
acces numita ulita Carlan spre proprietatea lor.
Solutia: domnul primar spune ca s-a rezolval. situatia.
9.Gita Dorel- Mijlocenii Bargaului, nr. 60/F- cerere privind conectarea la reteaua
electrica panala casa in care locuieste.
Solutia: executivul va demara documentatia pentru efectuarea lucrarii de, racordarer la
reteaua electrica.
l0.Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, Serviciul de Insper;tie
Economico-Financiara, Biroul de Inspectie Economico-Financiara Cluj, Bistrita Nasaud,
Maramures, Compartiment de Inspectie Economico-Financiara Bistrita-I.{asaud- Cluj-
Napoca, P-ta Avram lancu, nr. 19, jud. Cluj- cerere privind transmiterea formularului
S 1 100, aferente semestrului I2019.
Solutia: Ocolul Silvic Joseni va pune in aplicare masura.
ll.Vrincean Nicolae- primarul comunei Jos;enii Bargaului- anunt privind rnasurile luLate

in cadrul Primariei comunei Josenii Bargaului in vederea prevenirii raspandirii infectiei
cu Coronavirus, in perioada 19.03.2020-31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii acerstei
perioade.
Solutia: avizat Consiliul local Josenii Bargaului.
l2.Cuciurean Victor- secretarul comunei .losenii Bargaului- raport privind instala.rea
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.

l3.Valean Florica- inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Josenii Bargaului- raport privind realizarea amenajamentului pastoral la nivelul
comunei Josenii Bargaului.
Solutia: se amana.

Se trece in continuare la punctul 11 al ordinii de zi:
ll.Diverse.
-d1. Gabrihei Adrian- am o intrebare d-le prirnar. Aveti padure de vandut durnneavoastna?



-dl. Vrincean- eu personal?
-dl. Gabrihei Adrian- da, dumneavoastra cu rseful de ocol.
-dl. Vrincean- nu.
-dl. Gabrihei Adrian- sa se faca licitatii asa pe ascuns, sa nu fie proprietarii acolo. A dgrat
6 minute licitatia.
-dl. Vrincean- de multe ori licitatia dureaza s;i 3 minute.
-dl. Gabrihei Adrian- mai ales ca proprietariii sa nu fie instiintati.
-dl. Vrincean- proprietari fiind care?
-dl. Gabrihei Adrian- fiind noi satul Rusu Bargaului proprietari. DumneavoastraL si
consiliul local nu mai aveti nici o putere asupra padurii, stiti destul de bine, doar ocolul
silvic paza si administrare.
-dl. Pop lustin- jurista prefecturii nu v-a comunicat inca oare ca nu mai aveti dreptul
asupra banilor si a padurii noastre a Rusu Ba.rgaului in timpul opririi taierilor?
-dl. Vrincean- nu am facut nici o licitatie decat daca a fost nevoie dupa reg;imul silvir: in
padurea care este atinsa de vant.
-dl. Gabrihei Adrian- s-a facut cerere la ocol, cu semnaturi.
-dl. Pop lustin- sunati-l pe seful de ocol sa rrina un pic sa rezolvam treaba cu oamenii cu
lemnele acestea ca e multa valoarea de bani aici. Nu mai faceti cu banii Rusului ce vreti
voi. S-a gatat, anul acesta vi s-a incheiat, 20t10.
-dl. Vrincean- daca tot e vorba de banul Rusului, banul comunitatii, pot sa va spun
urmatorul aspect: la Rus am un proiect de 1,5 milioane de euro care este destul de mult,
apa-canal, am terminat cu gleu mare docutnentatia pentru drumul european, sper caL in
urmatoarele zile sa-l avizez, termin la Stramba si vin si la dumneavoastra.
-dl. Pop Iustin- bun, nu-i o problema. A comunicat avocatul, nu stiu daca la
dumneavoastra au ajuns sau nu. Nu mai aveti voie sa va atingeti de bani paina nu se g;ata
procesul.
-dl" Vrincean- cine grijeste padurea pana se gata procesul?
-dl. Pop Iustin- ocolul silvic sa puna banii inrtr-un cont separat.
-dl. Vrincean- numai cu aceasta s-a ocupart ocolul silvic de cand a fost problema cu
litigiul si de cand a-ti solicitat dumneavoastra.
-dl. Gabrihei Adrian- de aceea fuge dl. sef si se ascunde.
-dl. Pop Iustin- mai avem treaba cu litigiul r:u seful de ocol? Cu dumneavoastra am avut
litigiul. El e administrator la padurea noastra, el nu e proprietar la pradurea Rrusu

Bargaului si nici a Joseniului, el e un prestator de servicii. El nu are voie sa angajeze casa
de avocatura.
-dl. Vrincean- cum v-am zis in localitatea Rus avem o gramada de investitii si banii acolo
s-au dus. I-am impartit in functie de prioritatile care le-am avut si posibilitatea de a lua
finantari.
-dl. Cristea Dorel- se vad toate investitiile d-le primar, acum ca renovezi un pic scoala.
-dl. Vrincean- nu a-ti vazut apa-canal? Iluminatul public nu l-ati vazut oa l-am facut
modern?
-dl. Cristea Dorel- eu mai bine nu as avea canalizare ca la mine pe strada claca veniti nu
puteti sta o ora in fata canalului.
-dl. Vrincean- iluminatul public nu l-ati vazuLt cumva?



-dl. Cristea Dorel-trebuie facute, dar bani de unde au intrat nu se vad d-le priimar, ai nostri
cat au intrat de cand e padurea aceea a rusenilor. Mai mult se vede in Stran:rba, mai mult
se vede in alte parti, Rusul e ramas.
-dl. Vrincean- nu e ramas.
-dl. Sofrac- stati un pic.
-dl. Pop Iustin- taci, nu mai grai. Voi aveti arr'ere, voi aveti paduri?
-dl. Vrincean- la Rusu Bargaului mai este un proiect, nu numai la Rus si in alte localitati,
de 1,2 milioane de euro, asfaltari.
-dl. Zevoian Calin- ce va rog acum, chemati-l pe seful de ocol, am depus niste hautii
semnate de oamenii din Rusu Bargaului. Sa vina si sa depuna aici hartiile. Chemati-l s.i sa
vina aici in fata noastra. S-au depus 120 de semnaturi din sat. Daca trebuie 200 aducem
200. Vreti sa stam pe la portile dumneavoastra cu oamenii? Stam daca vreti, ce sa facem?
-dl. Vrincean- nu vrea nimeni.
-dl. Pop Iustin- e o valoare mare de bani acolo si nu ne atingem de banii aceia pana nu
gatam procesul. Daca a-ti castigat-o voi, a voastra sa fie.
-d1. Vrincean- crezi ca eu nu as vrea sa se limpezeasca.
-dl. Cristea Dorel- daca vroia-ti nu mai depuneati recurs d-le primar.
-dl. Pop Iustin- d-le primar, dai 800 de milioane la casa de avocatura.
-dl. Vrincean- dar cand vine Curtea de Conturi si iti cere, ce spune: ti-aii cumparat tu
padure?
-dl. Pop Iustin- nu te intelegi ca e o proprietate?
'dl. Vrincean- te-am inteles, a cui e proprietaLtea?

-dl. Pop Iustin- cum a zis si Verdes, caminul acesta e un bun public si a venit parintele,
arata-i d-le parinte hartia, de cine-i cumparat caminul din Rusu Bargaului si voi l-ati
intabulat pe Joseni, pe Primarie.
-dl. Vrincean- si ce ai vrea sa nu-l mai intretin?
-dl. Pop Iustin- la Suseni ai vazut ce scrie pe camin: Caminul Cultural al Parotriei
Ortodoxe Susenii Bargaului. De ce nu intrebati ca sunt acte ca e cumparat din 1930 de un
preot?
-dl. Vrincean- tot ce e domeniu public gestionez cum stiu mai bine, le intretin, le aranje>2.

-dl. Pop Iustin- asa a-ti intabulat si padurea.
-dl. Vrincean- padurea e in litigiu din anul 2l)09. Eu as vrea maine sa se limpezeasca sii sa
fim prieteni cu toti, sa putem rezolva treaba.
-dl. Pop Iustin- nu mai, nici un prieten. Am vrut sa fim, dar vad ca nu se mai poate.
-dl. Zevoian Calin- va rog frumos sa chemati pe seful de ocol si sa vina aici sa lamurim
cu lemnele.
-dl. Pop Iustin- daca nu il coboram la va.le cu tot staff-ul de acolo si am terminat,
inchidem tot si daca e cu puscaria nu e o problema, ca stam si acolo, dar omoram
oamenii. Eu e ultimadata cand mai vin si ma mai sfadesc aici, ma duc cu securea, si
acasa, nu sa-mi spuna ca ma da la Il2 si a spus garda forestiera ca avem dreptul sa

participam in padure cand vrem noi, si prefer:tul a zis. E ultima data cand mali vin.
-dl. Vrincean- am fost la sedinta aceea la sel[irl de ocol, am fost si eu, am discutat si a zis
ca puteti participa la orice activitate silvica, nu va oprit nimeni. A-ti fost vreunul si va
oprit?
-dl. Pop Iustin- padurarii se dau mari smecheri ca suna la 112.

-dl. Vrincean- nu intram in amanunte de acestea, de acuzatii pe unul, pe altull.



-dl. Pop Iustin- deocamdata suntem proprietari si avem voie in gradina noastra sa mergem
unde vrem noi.
-dl' Vrincean- daca a-ti fi proprietari domniilor, eu in minutul acesta as fi cel mai fericit
om.
-dl' Pop Iustin- suntem proprietari, stai linistit, ca nu sunteti voi. conform CF-urilor
vorbim, nu vorbim cum a-ti scos voi padurr:a de la Prefectura pe baza de proces verbal.
Asa s-a luat padurea, asa s-a luat caminul din Rus.
-dl. Zevoian calin- va rog frumos chemati pe seful de ocol sa vina aici,
-dl. Platon Ioan- problema cu investitia la caminul din Rusu Bargaului, cred ca a fost un
scandal cu adunarea generala si cu dl. Ciotmonda care nu a inteles nimic din toata treaba
aceasta, consiliul nu o intelege, dumneavoastra va pretindeti ca sunteti reprezentanti si
toata lumea va spune ca nu sunteti reprezentanti si s-a reflectat vointa comunitatii. lrici
va citesc un extras din 1936: Judecatoria Bistrita, judetul Nasaud, cum era atunci, Seotia
Carte Funciara, cu nr. 3266 din 1936 in,;heiem' in baza contractului de vinderer si
cumparare incheiat in Bistrita in l8 august 1936 aprobat de Episcopia Ortodoxa Cluj cu
numarul cutare din 1930, ordona ca asupra imobilului cuprins in CF nr. 183 a comunei
Rusu Bargaului sub nr. de ordine A+9, nr. topo 41, 4112.Cerr e ca aceasta proprietate a
fost inscrisa si primaria isi valideazasi investeste acolo pe o proprietate care este furlta.
Dl. secretar spune ca in CF transmiterea proprietatii este pebaza de donatie si de ce nu
rcprezentati si nu puteti sa reprezentati pentru ca sunteti sub reminiscenta lbstului regSim
totalitar care a confiscat in CAP proprietatile. Iata si biserica este victima si este prigonita
ca in perioada primelor secole cand crestirrii trebuiau sa-si faca liturghia in pesteri. A
venit perioada comunista cand, de fapt, preotului i se punea calusul in gura si era chernat
acolo la sediul de partid, la canal parinte darca nu dai averea bisericii. Drept dovada nici
acum in primaria si consiliul local, nici un consilier care zic ca ne reprezinta nu ne
rcprezinta, aici sunt si consilieri care posedil acest patrimoniu. Noi nu am vrut sa facem
scandal, adica e vorba nu de o prigoana a comunitatii, a unei persoane frzice, ci a unei
institutii traditionale, biserica domnule. Cunn poti sa spui ca esti proprietar tu pe o avere
care se confirma printr-un certificat si sentinta judecatoreasca, pe baza unui contract de
cumparare in timpul parintelui Teodor Ciurus. Nu inteleg, ce faceti investitia acolo si
starniti in continuare scandal. Ce este aceasta? Imi spuneti si mie, imi raspundeti? De nu
sunteti capabili sa restituiti in primul rand, sa refaceti tot raul facut pe care l-a fa.cut
regimul trecut, sa va aplecati asupra acestor probleme ale comunitatii, daca ne
reprezentati cu adevarat, sa vindecati acesl;e rani si aceasta revolta care, dupa mine e
justificata iata si va mai aduc si contractul in corpore. Va aduc contractul daca vreti,
legalizat si justificat, ca sa nu mai aveti dubii asupra altor probleme, asa cum
reprezentantul dumneavoastra acolo spunea ca el are CF si ca de fapt problema a fost in
anii '60. Bun, anii '60 fac parte, este an dle referinta in anii dictaturii, da. Stim ce-au
facut, dupa mine au tras in Cluj acesta dictatura, nimeni nu este impuscat, adica nimeni
nu este condamnat pentru ca a tras, si in centrul Clujului cu Calin Nemes si dupa aceea.

Au revenit fostii securisti si urmasii lor in administratia locala si in justitie si peste tot si
iata ca asistam inca la o continuare a acestei confiscari pe care dl. secretar spune ca este

complet legala.
-dl. Nemes- cine beneficiaza de acest camin sau de aceasta scoala? Nu tot cetatr:nii
benefi.ciaza?



-dl. Platon loan- domnul Nemes, dumneata cand ai venit la mine, cand ai ier;it consilier ai
spus ca esti pentru comunitate.
-dl. Nemes- sunt pentru comunitate.
-dl. Platon loan- in nici un caztitular.
-dl. Nemes- am luat noi ceva. a luat dl. secretar?
-dl. Platon Ioan- faptul ca nu te apleci asupril acestor probleme, faptul ca consilierii nu isi
intra in atributiunji, faptul ca nu reprezinta.
-dl. Nemes- din rnoment ce e acolo e a dumrLeavoastra.
-dl. Platon loan- domnule, dumneata nu iti dai seama ca dai cu stangul in dreptul ca si
consilier. Dl. primar la fel prin faptul ca tolereaza aceasta confiscare si investeste, in
continuare.
-d1. Vrincean- domnul parinte, eu am venit aici in calitate de primar ales de cetateni si am
jurat cu mana pe Sfanta Biblie sa apar tot ce tine de domeniul public si tot ce tine de
domeniul cetatenilor, ma intelegeti. Deci, eu asa am gasit scris in Cartea Funciara si asa o
respect si imi respect juramantul si daca am gasit scris in Cartea Funcirara, sa zicem
respectivul obieciv, eu il intretin cat pot, il asigur ca poate sa functione:ze pentru toti
cetatenii. Deci eu aceasta fac, domn parinrte. Daca eu am gasit obiectivurl al comunei
Josenii Bargaului sau al Rusului, nu conteaza ca toti suntem o comuna, eu il intretinL, il
dau spre folosinta cetatenilor la inmormantari, la boteze,la nunti, la tot ce tine.
-dl. Badiu Vasile- vezi ca aici nu e al nimanui, e al nostru.
-dl. Nemes- s-au luat ceva bani?
-dl. Platon Ioan- dumneata nu intelegi.
-dl. Vrincean- a-ti vrea sa instrainez eu de la mine putere un bun public? Eu l-am gasit
intabulat.
-dl. Cristea Dorel- nu vrem ni-l luam noi, vri:m sa ramana pe sat.
-dl. Platon Ioan- cat timp nu ai competenta necesara, domnul Nemes.
-dl. Nemes- dornnul parinte, cum am eu putere, dam forma legalel sa va dau
dumneavoastra ceva ce nu e al meu.
-dl. Vrincean- a-ti putea sa dati un exemplu de imobil sau de proprietate a comunitertii,
chit ca a fost a Mijloceniului, a Rusului saru a Joseniului, care cum a zis colegul, prin
diferite cai neortodoxe s-a trecut in domenir,rl privat a comunei si dupa aceea s-a vandut
cuiva. Daca este asemenea caz as vrea sa stiu si eu sa iau masuri sa vad cum s-a intamplat
treaba aceasta.
-dl. Gabrihei Adrian- Inatele au fost ale bisericii, 4 hectare si acum ce schimburi s-au
facut.
-dl. Pop Iustin- ai facut ca le-a luat in schimtr Indemanarea.
-dl, Vrincean- Inatele au fost proprietatea omului.
-dl. Gabrihei Adrian- nu au fost proprietatea omului.
-dl. Vrincean- am vorbit cu seful de ocol, nu e in zona, e plecat la o sedinta.
-dl. Zevoian Calin- a fost in zona. Nu scapati de noi. Sa aduca hartiile ce le-am depus la
ocol.
-d1. Vrincean- afil sa ii spun sa ia hartiile, sa le anahzeze, sa ne comuni,ce si noua sa

vedem despre ce e vorba si daca vreti facem o intalnire si o discutam.
-dl. Zevoian Calin- lemn daca se da, dati la oameni. Noi am cerut sa se faca treaba
aceasta si deja a plecat asa.



-dl. Badiu Leon- dar sa scoata oamenii din birou de la el a putut? Sa vina aici si sa sitea
aici' Am intrat in birou sa-l intreb, m-a scos afara si sunt coniilier la ocolul silvic.
-dl. Pop Iustin- i-ati dat sa mai cumpere jeep-uri.
-dl. Nemes- si acolo ce putere avem noi dacar suntem in litigiu.
-dl. Vrincean- o sa am o discutie cu seful de ocol maine.
-dl. Zevoian Calin- venim si stam la poarta la fiecare pana la urrna, nu ai ce f,ace.
-dl. Nemes- megeti la tribunal ca aceia fas ls,gea, nu noi.
-dl. Platon Ioan- ce tribunal, cu tribunal securist, ce justitie, a securitatii?
-dl. Nemes- nu ne acuzatipentru ca eu nu su.nt de vina cu nimic, nici un coleg de al meu.
-dl. Platon Ioan- te rog sa vorbesti pe obierct atunci. Cat credeti voi ca ne duceti spre
exterminare aceasta comunitate si alungati populatia de aici? Ai promis in fata paroliiei
ca vei fi pentru comunitate. Parohia nu este in litigiu. Noi vorbim acum de terenul de la
camin.
-dl. Pop Iustin- cand a-ti intabulat nu trebuia anuntata parohia. Are 17 hectare, trebuiar sa
se prezinte reprezentant de la parohie. Le lucra Stan, le lucra Bran. Trebuiau intabulate pe
parohie. Avem schita, avem registru, haideti si-l vedeti.
-dl. Platon Ioan- s-a apobat in comisia de lbnd funciar niste hectare, 13 din 18. Macar
banii de la APIA ca sa nu intram in conflict cu cetatenii trebuia sa-i avize:ze dl. prirnar
cand i-am cerut, dar a facut ureche suta. De ce? Pentru ca incompetenta in administratia
locala se promoveaza inclusiv pe pamanturile bisericii, o lasam asa, iti iau pamantul draca
nu votezi cu mine. A terminat chestiunea cu punga si cu faina si cu uleiul si noi ajungem
sa conducem in primarie. Nimeni nu'si recunoaste incompetenta si calitate:r de impostor
aici, dar eu va reprezint.
-dl. Vrincean- domn parinte, aduceti acuzatii nefondate. Daca aveti de castigat un teren
intre doua entitati va rog sa va prezentati instantei si ce rezultat da, acelzL il punem in
aplicare.
-dl. Platon- asa cum ai respectat dumneata pana acum.
-dl. Pop Iustin- terenul de la camin nu l-am irntabulat noi ca voi a-ti intabulat pe primarie.
-dl. Platon loan- cum ai respectat pe cetatean.ul acesta cu drepturile lui?
-dl. Vrincean- pe toata lumea am respectat.
-dl. Pop lustin- aloca 2-3 miliarde sa dam la avocat cum a-ti alocat pentru casa de
avocatura.
-dl. Platon Ioan- la casa de avocatura esti reprezentantul lor sau nu?
-dl. Vrincean- a cetatenilor.
-dl. Platon Ioan- reprezinta domnule proprietarul.
-dl. Vrincean- tocmai aceasta fac.
-dl. Palton Ioan- pe dumneata nu te duce capul. Scrie clar titularul, dar dumneata care nu
stii sa citesti e normal ca vorbesti ce vrei dunnneata.

Datorita faptului ca discutiile au degenerat presedintele de serJinta incheie
lucrarile sedintei.
Ordinea de zi fiind epuizata, cu aprobarea presedintelui de sedinta, inchei acest pro,ces

verbal.
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