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PROCES –VERBAL
încheiat astăzi, 9 martie 2009, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
19 din 4 martie 2009, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 9 martie 2009 în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin
mass media.
Din partea aparatului de specialitate participă: Ana Jurje – şef serviciu; Aurelia Vultur –
consilier; Maria Răscol – inspector; Tiniş Viorel – director economic; Uţiu Ileana – director;
Vereş Paul – consilier; Orţan Alexandru – şef serviciu; Ghircoiaş Ioana – consilier; Turc
Grigore şi Balazsy Titieni Geea Rossana – consilieri ai preşedintelui.
În calitate de invitaţi participă: Florian Cristian-Daniel – prefectul judeţului; Florean
Ovidiu – director Direcţia Judeţeană de Pază Bistriţa-Năsăud.
Reprezentanţi ai mass-mediei: Raluca Nechiti, Camelia Moldovan şi Ciprian Şoim –
“Bistriţeanul”; Bartha Iulia, Olariu Cristina şi Rus Ionuţ – “AS TV”; Geta Sîngeorzan – “TV
Bistriţa”; Vlad Ciocan – “Realitatea”; Ionela Sas – “Adevărul de Seară”; Mureşan Liana –
“Gazeta de Bistriţa”; Bulz Carmen – “Răsunetul”; Alin Cordoş – “Mesagerul”; Tina Ţucui –
“Ager Press”; Hriţuleac Delia - “Gazeta de Bistriţa”; Cristian Silaşi – “City News”; Florin
Săsărman - “Radio Cluj”; Ana Dragu – “România Liberă”; Marius Chiuzan – jurnalist
independent.
*
Secretarul judeţului, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa a 13 consilieri judeţeni şi a
domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
Lipsesc motivat, urmare demisiei, următorii consilieri judeţeni: Andreica Ioan, Florian
Cristian-Daniel, Pană Adriana-Doina şi Stan-Iuga Nicolae.
Lipsesc nemotivat următorii consilieri judeţeni: Bumbu Mihai-Adrian - PNL, Coc DorelAlexandru - PNL, Deneş Ioan - PNL, Marinescu Gheorghe - PSD, Moldovan Vasile-Adrian PSD, Mureşan Mihail - PSD, Peter Luca - PNL, Pop I. Gheorghe - PSD, Popescu GrigoreDorin - PNL, Pugna Alexandru - PSD, Suciu Vasile-Daniel - PSD, Szanto Arpad - PSD, Vlad
Anton - PNL.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Colegii consilieri, vă rog frumos să luaţi loc, la locurile inscripţionate.
Stimaţi colegi, onoraţi reprezentanţi ai presei, după cum vedeţi, nici astăzi, la cea de-a
doua convocare a şedinţei ordinare, cu ordinea de zi anunţată, parte dintre colegii noştri de la
cele două partide – Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Liberal – au considerat de
cuviinţă să nu se prezinte la lucrări.
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Nu am să mai fac comantarii de nici un fel de data asta. Pe procedură, pe lege şi pe
conştiinţă, pe conştiinţa noastră personală, vom acţiona în conformitate cu prevederile legale.
Nu spunem astăzi care prevederi. În conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr.
215 / 2001, republicată.
În felul acesta cred că nu avem ce continua. Atât cei care ne-au trimis să-i
reprezentăm, cât şi dv. cred că e mult prea mult. Ajunge. Picătura se revarsă că este prea
plin. Nu se poate lucra în forma asta, indiferent care ar fi miza.
Prin urmare, nu pot să spun că închei ceea ce nu am deschis. Şedinţa nu se poate
deschide din lipsa de cvorum.
Nu vreau să forţăm nota în nici un fel. Cvorumul înseamnă jumătate plus unu dintr-o
reprezentare. Preşedintele are drept de vot, dar el nu este consilier. Prin urmare, nu vreau să
forţez nota şi să pornim de la faptul că suntem 14. Intru poate în detalii şi nu este cazul, însă
prin demisionarea celor 4 consilieri, practic, numărul de consilieri la care se raportează este
26. Aritmetic, 26:2=13. Practic, ca să putem ţine şedinţa ne-ar trebui 14 consilieri în funcţie.
Asta fiind situaţia, nu mai vreau să fac nici o declaraţie. Vom purcede sau proceda în
cunoştinţă de cauză, respectând prevederile legii.
Vă mulţumesc.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu-Mihai Rusu

Intocmit: MOLDOVAN NICOLETA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iosif Redl

