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PROCES –VERBAL
încheiat astăzi, 20 decembrie 2011, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.218 din 13 decembrie 2011, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 20 decembrie 2011 în scris, prin invitaţie,
telefonic şi prin mass-media.
Din partea aparatului de specialitate participă: Negruşeri Vasile – administrator public,
Tiniş Viorel – director economic, Haruţa Carmen – şef serviciu, Turcu Grigore şi Hasnãş
Veronica – consilieri ai preşedintelui.
Participã de drept şi domnul Cristian-Daniel Florian, prefectul judeţului Bistriţa-Nãsãud.
În calitate de invitaţi participã şi reprezentanţi ai mass-media.
*
Secretarul judeţului Bistriţa-Năsăud, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa celor 29 de
consilieri judeţeni şi a domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Înainte de a începe şedinţa, v-aş ruga sã ţinem un moment de reculegere, în semn de
respect, pentru cel care a fost colegul nostru, Vlad Anton.
Vã mulţumesc.
*
Stimaţi colegi, am convocat pentru astăzi şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean cu
ordinea de zi ca v-a fost adusă din timp la cunoştinţă şi pe care o aveţi în mapele
dumneavoastră.
*
Ordine de zi:
1. Proiect de Hotãrâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier judeţean.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al
instituţiilor publice subordonate pe anul 2012.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
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3. Proiect de Hotãrâre privind modificarea statului de funcţii la aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2011, în urma
examenului de promovare în clasă a unor funcţionari publici.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de Hotãrâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
5. Proiect de Hotãrâre privind acceptarea unei donaţii.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
În calitate de iniţiator de proiecte, vã rog sã-mi permiteţi sã retrag proiectul nr.5 şi sã
suplimentãm ordinea de zi cu urmãtoarele douã proiecte de hotãrãre:
1. Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Contractului de Asistenţã pentru Proiect şi
a Contractului de Garanţie.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiectul de Hotãrâre privind rectificarea bugetului judeţean propriu pe anul
2011.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
introducem pe ordinea de zi şi un punct de “Diverse”.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Cu aceste modificãri, vã supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivã?
Abţineri?
Cu 30 voturi “pentru” s-a aprobat.
*
*
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte
Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotãrâri, îl rog pe domnul prefect sã
adreseze un mesaj Consiliului Judeţean.
Daniel Cristian Florian: - prefectul judeţului Bistrita-Nãsãud Bunã-ziua tuturor, bine ne reîntâlnim în şedinţa de consiliu judeţean. Am dorit sã fiu
prezent alãturi de dumneavoastrã pentru cã am înţeles cã este ultima şedinţã din acest an.
Am lipsit la ultimele şedinţe, aşa cã, aţi avut toatã libertatea sã vã duelaţi, fãrã sã vã
întrerupem. La Prefecturã este mai multã linişte în suflet, dar, e adevãrat, nu împãrţim bugete,
ci doar gãsim soluţii. Am vrut sã fiu prezent pentru a vã transmite gândurile de bine, pentru a
vã mulţumi în primul rând pentru tot ceea ce faceţi, deoarece activitatea dumneavoastrã este
una extrem de importantã pentru judeţ.
Suntem în sãptãmâna de dinainte de Sãrbãtoarea de Crãciun şi vreau sã vã urez
tuturor sã aveţi un Crãciun cu multã bucurie în suflet, alãturi de toţi cei dragi şi Anul Nou sã
vinã cu sãnãtate, toate gândurile noastre bune sã se împlineascã şi totdeauna sã ne revedem
cu bine. La mulţi ani!
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Mulţumim domnule prefect pentru mesaj.
Trecem la activitatea noastrã, cea de a discuta proiectele de hotãrâri şi în cele din
urmã de-a le aproba sau respinge.
La primul punct pe ordinea de zi avem Proiectul de Hotãrâre privind constatarea
încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean.
Rog avizul Comisiei de Administraţie.
Şomlea Vasile Florin:
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Înscrieri la cuvânt? Poftiţi domnule conslier Popescu.
Popescu Dorin:
Trecând peste partea festivã şi mulţumindu-le tuturor celor care ne-au fãcut urãri de
bine şi de sãnãtate, mergem la subiectele care ne-au fãcut sã ne prezentãm la aceastã
şedinţã.
În primul rând, vreau sã vã întreb domnule preşedinte, dacã s-a întâmplat nenorocirea
care s-a întâmplat cu colegul nostru Anton Vlad, Dumnezeu sã-l ierte şi sã-l odihneascã,
hotãrârea dumneavoastrã de declarare a locului vacant pe listele Partidului Naţional Liberal,
era normal şi firesc sã fie însoţitã şi de un proiect de hotãrãre prin care sã fie validat urmãtorul
consilier de pe lista PNL, cu atât mai mult cu cât existã un precedent, cu regretatul nostru
coleg Sighartãu Ioan. De ce nu respectaţi nişte cutume domnule preşedinte pentru cã aveţi o
majoritate destul de confortabilã încã?
Trec la punctul doi al reproşurilor şi anume mi se pare absolut sfidãtor ceea ce faceţi
dumneavoastrã pentru noi în comisii. Ne îngrãmãdiţi într-un birou meschin unde l-aţi mutat
forţat pe domnul secretar Redl, stãm acolo claie pe grãmadã, unii stau în picioare, alţii pe la
uşi. Aveţi douã-trei etaje şi nu aţi fost în stare într-un mandat sã faceţi o salã unde sã se
desfãşoare comisiile civilizat. Ne-aţi promis cã acolo în celebrul apartament veţi amenaja
pentru consilieri, sã se simtã bine. Eu şiu cã dumneavoastrã vã simţiţi bine acolo, nu ştiu ce
faceţi, ce sporturi practicaţi, dar ar fi cazul sã aveţi şi pentru noi mãcar puţin respect. Este
degradant domnule preşedinte, angajamente fãrã acoperire şi promisiuni deşarte care vã
descalificã. Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Sã-ţi dau o replicã, sã nu-ţi dau....
Popescu Dorin:
Sã vã dau, cã nu suntem... în Ragla.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Nu ştiu dacã meritaţi dumneavoastrã sã vã vorbesc la forma de politeţe, pentru cât
sunteţi de negru în cerul gurii şi cât venin scoateţi pe limba bifurcatã.
Dumneavoastrã vorbiţi de moralitate, dar tot ce faceţi aici şi la televiziunile pe care le
închiriaţi cu ziua nu vã aratã decât calitatea imoralã pe care o aveţi. Mai mult, ştiţi foarte bine
câte voturi aţi luat dumneavoastrã ca persoanã şi ca membru de partid şi nu vã mai strãduiţi
cã tot la valoarea aceea rãmâneţi.
Oricum, vã doresc sã fiţi tot aşa cã nu vã faceţi decât deservicii şi din bufon probabil cã
o sã ajungeţi circar.
Popescu Dorin:
Domnule preşedinte, eu nu v-am jignit fãcându-vã bufon sau circar, eu m-am referit la
condiţiile pe care le creaţi în consiliul judeţean vis-à-vis de activitatea comisiilor. Încerc sã
pãstrez un limbaj cât mai elegant, ceea ce vã cer şi dumneavoastrã!
Cu atât mai mult, legat de vechea dumneavoastrã meteahnã cu voturile, domnule
preşedinte, nu ştiu dacã eu am fãcut trotuarul în faţa casei dumneavoastrã cât l-aţi fãcut
dumneavoastrã în faţa casei mele de atâtea ori, ca sã vin cu dumneavoastrã, am şi martori
care v-au vãzut!
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Cel care face trotuarul eşti dumneata, eu am venit la invitaţia dumitale şi nu ca sã-ţi fac
curte şi calitãţile dumneavoastrã de a face tot oraşul vã definesc. Eu nu am trecut de la un
partid la altul, dumneavoastrã aţi trecut, şi nu mai vorbiţi de moralitate, cã dintre toţi cei care
fac politicã sunteţi cel mai imoral.
Popescu Dorin:
Domnule preşedinte, nu suntem toţi de vânzare, i-aţi cumpãrat pe unii şi pe alţii.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Dumneata te oferi gratis, cã nu te cumpãrã nimeni.
Popescu Dorin:
Aşa faceţi dumneavoastrã politicã, pe bazã de afaceri şi cumpãrãri.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Domnule Popescu, v-aş ruga sã vã reveniţi cã deja aţi depaşit orice limitã!
Popescu Dorin:
Vã rog sã-mi rãspundeţi când aveţi de gând sã ne puneţi la dispoziţie un spaţiu unde
sã-şi desfãşoare comisiile activitatea?
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte La cererea dumitale niciodatã, pentru ceilalţi colegi da, pentru dumneata niciodatã.
Aveţi cuvântul domnule Deneş.
Ioan Deneş
Mulţumesc domnule preşedinte.Înainte de a-mi spune şi eu oful legat de acest proiect
de pe ordinea de zi, fac o parantezã domnule prefect, aţi spus cã aţi lipsit de la multe şedinţe
şi ne-am putut desfãşura. Vreau sã vã spun cã aţi avut un reprezentant care a apãrat
piedestalul întreruperilor punctelor noastre de vedere, în persoana domnului preşedinte, aşa
cã fiţi liniştit cã vã reprezintã “cu onoare”.
Legat de proiectul ordinii de zi, domnule preşedinte, dumneavoastrã veniţi şi ne acuzaţi
pe noi, opoziţia, cã, creem anumite stãri tensionale în plenul consiliului şi nu suntem deloc
constructivi. Astãzi aveţi o mostrã prin care, dacã dumneavoastrã v-aţi fi comportat ca un om
politic adevãrat puteaţi sã evitaţi aceatã stare tensionalã la sfârşit de an, mai ales pentru
faptul cã nu a existat încã în mandatul dumneavoastrã un precedent prin care un coleg de-al
nostru sã nu mai fie consilier judeţean şi automat în şedinţa în care am constatat încetarea
mandatului, sã nu validãm un alt consilier!
Domnule preşedinte, în contextul în care aveaţi încã o majoritate, e adevãrat, nu foarte
consistentã, întrebarea mea este, nu a fost de ajuns pentru dumneavoastrã cã aţi beneficiat
de voturile a trei consilieri, voturi care erau a PNL-ului? Puteaţi astãzi sã faceţi un gest
conform legii, prin care sã validaţi un consilier al PNL-ului, în locul regretatului consilier Anton
Vlad.
Atât. E regretabil domnule preşedinte.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Da, îmi place cum vã exprimaţi. Eu zic sã vã uitaţi în lege, acolo spune cã în prima
şedinţã ordinarã se ia act, nu am de unde sã ştiu despre domnul consilier care vreţi sã-l
propuneţi astãzi, datele pe care trebuie sã le ştim... în şedinţa urmãtoare sigur cã o sã
validãm consilierul care vã reprezintã.
O altã chestiune, cred cã aţi putea sã vã rãspundeţi chiar retoric, dumneavoastrã, de
ce v-au pãrãsit cei doi consilieri şi apoi sã insinuaţi, sã atacaţi şi sã folosiţi cuvinte care
înroşesc şi textul limbii române, dar dumneavoastrã nu înroşiţi. Nici o problemã, nu voi fi
mişcat de ceea ce spuneţi, cã nu arãtaţi decât ceea ce aveţi dumneavoastrã în viscere şi
practicile pe care le aveţi ca şi consilier, modul cum ştiţi sã faceţi politicã şi pânã la urmã
arãtãm fiecare ceea ce suntem.
Sigur cã trebuie sã vã dau replicã, aşa cum aveţi şi dumneavoastrã dreptul, dar un
duel verbal între noi, indiferent de nuanţã, nu vã aduce nici un serviciu. Nu mai folosiţi cuvinte
care nu vã caracterizeazã, nu mai faceţi repetiţii în faţa oglinzii şi anunţaţi şi presa ce show-uri
veţi face în ultima şedinţã, cã nu vã stã absolut deloc. Cu asta rãmâneţi şi nu cred cã asta
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este menirea noastrã de oameni, sã arãtaţi, ocazional, cã sunteţi negrii la suflet, cã nu sunteţi
aşa, şi sã folosiţi nişte expresii pe care nu le folosesc nici hingherii. Tensiunea care se creazã
aici cui foloseşte? Nici consiliului, nici mie, nici dumneavoastrã! Eu nu vã pot face
recomandãri cum sã vã gestionaţi treburile, dar trei oameni care v-au pãrãsit..., asta spune
ceva, iar cei care ne ascultã şi ne şi voteazã, ştiu ce trebuie sã facã fiecare. Mulţumesc.
Poftiţi domnule consilier Suciu Daniel.
Suciu Daniel:
Sincer credeam cã şedinţa de astãzi va debuta altfel, dar se pare cã m-am înşelat din
nou.
Domnule preşedinte, nu trebuie sã ne aduceţi din nou aminte cã suntem hingheri, cã
suntem negrii în cerul gurii, cã avem limba bifurcatã..., eu vreau sã vã spun un lucru de
similitudine şi o sã încerc sã nu fac de râs textul limbii române. Am observat cã sunteţi extrem
de atent la felul cum ne exprimãm.
Domnule preşedinte, tot în sala asta, tot între noi, tot cu presã sau fãrã presã, am avut
exact un caz la fel. Dacã data trecutã am putut valida tot pe Legea nr.393 înlocuitorul
domnului Sighiartãu, de ce nu putem face exact acelaşi lucru cu înlocuitorul domnului Anton
Vlad? Nu ştiu dacã vã pot sau nu acuza pe dumneavoastrã de acest lucru, în schimb, am
constatat cu regret cã nu mai avem secretar al judeţului. Domnul secretar care ar trebui sã
dea viza de legalitate observ cã da viza de ilegalitate vis-à-vis de ce se întâmplã aici. Mie îmi
pare extrem, extrem de rãu cã la ultima şedinã ţineţi neaparat stimaţi colegi de la P.D.L, sã ne
arãtaţi cã într-adevãr dumneavoastrã sunteţi şefii şi cã nu puteţi face un gest absolut normal
şi care nu vã afecteazã maşina de vot.
Îmi pare rãu cã a plecat domnul prefect, am luat act de mesajul domniei sale pentru
care îi mulţumim şi îi dorim şi dânsului mult succes în activitate, cât o mai avea, dar este un
moment ruşinos pentru Consiliu Judeţean şi nu trebuia astãzi sã începem aşa. Aveaţi
majoritate, chiar dacã e relativã şi nu o sã vã atac personal domnule preşedinte, dar încãlcaţi
din nou legea. Dacã aceaşi lege o aplicaţi cu altã unitate de mãsurã în cazul nostru,
înseamnã cã nu aveţi nici mãcar o minimã ideie de bunãvoinã şi de a arãta cã legea poate fi
respectatã la Consiliul Judeţean.
Îl rog pe domnul Redl, care trebuie sã valideze legal tot ceea ce se hotãrãşte aici, sã
ne spunã de ce nu poate fi validat domnul Dan Costin, supleantul pe lista P.N.L şi de ce a
putut fi validat consilierul P.D.L, exact în aceaşi speţã? Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Deşi aş putea s-o fac, nu vã spun nimic pentru cã aţi spus dumneavoastrã destul.
Analist poţi sã fi când ai o vârstã, când eşti prea tânãr nu prea poţi sã atenţionezi pe alţii. Ca
sã purcedem în chestiunea dumneavoastrã, legal, tehnic, dacã era vorba de un proiect de
hotãrâre..., el trebuia sã fie aici, sã fie urmãtorul, ori nu existã. Va fi la o altã şedinţã, e greu
de priceput?
Popescu Dorin:
Dar de ce nu este domnule preşedinte?
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Nu v-am dat cuvântul.
Popescu Dorin:
Pãi..., niciodatã nu mi-l daţi
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte O sã fie când o sã trebuiascã. Cu astfel de discuţii plictisiţi lumea şi prin urmare, supun
votului primul proiect de hotãrâre. Cine este pentru? Împotrivã? Abţineri?
Cu 16 voturi “pentru” s-a aprobat. 14 consilieri judeţeni nu şi-au exprimat votul.
*
*
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Trecem la punctul nr, 2 al ordinii de zi unde avem Proiectul de Hotãrâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
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al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice subordonate pe anul
2012.
Rog avizele comisiilor de specialitate.
Neamţu Dorin:
Comisia Economică a dat aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Rog avizul Comisiei de Cultură.
Pugna Alexandru:
Şi Comisia de Cultură a dat aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Vă rog domnule preşedinte al Comisiei de Administraţie.
Şomlea Vasile Florin:
Şi Comisia de Administraţie a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Înscrieri la cuvânt?
Suciu Daniel:
Nu ne vom exprima votul la aceastã hotãrâre, dar vreau sã vã spun cã în precedenta
şedinţã de comisie am cerut aparatului dumneavoastrã sã ne aducã o listã cu persoanele
care promoveazã, dar bineînţeles cã nu am primit rãspunsul. Voiam sã vã anunţ acest lucru.
Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Vã mulţumesc pentru intervenţie, foarte rãu cã nu s-a adus. Este cineva de la
Compartimentul Resurse Umane aici?
Domnule Suciu, ceea ce aţi invocat este legal şi moral, prin urmare nu voi supune
votului acest proiect de hotãrâre şi îl amânãm pentru o şedinţã urmãtoare, pânã când nu o sã
primiţi informaţia care aţi cerut-o.
*
*
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte La punctul nr.3 al ordinii de zi avem Proiect de Hotãrâre privind modificarea statului
de funcţii la aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2011, în urma examenului de promovare în clasă a unor funcţionari publici.
Comisia Economicã şi Comisia de Administraţie rog sã-şi exprime avizele.
Neamţu Dorin:
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Mulţumesc.Vă rog domnule preşedinte al Comisiei de Administraţie.
Şomlea Vasile Florin:
Şi Comisia de Administraţie a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Înscrieri la cuvânt? Dacã nu sunt, supun votului proiectul de hotãrâre. Cine este
pentru? Împotrivã? Abţineri?
Cu 16 voturi “pentru” s-a aprobat. 14 consilieri judeţeni nu şi-au exprimat votul.
*
*

*

Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Trecem la urmãtorul punct şi anume Proiect de Hotãrâre privind modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.
Rog avizul Comisiei de Cultură.
Pugna Alexandru:
Comisia de Cultură a dat aviz favorabil.
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Comisia de Administraţie?
Şomlea Vasile Florin:
Aviz favorabil, în unanimitate.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Înscrieri la cuvânt?
*
Se procedeazã la vot secret.
Ulterior votului, avem urmãtoarele rezultate:
- 16 voturi “pentru”;
- 14 consilieri judeţeni nu şi-au exprimat votul prin depunerea în urnã a buletinului de
vot.
*
* *
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Am ajuns la suplimentare, unde avem Proiectul de Hotãrâre privind aprobarea
Contractului de Asistenţã pentru Proiect şi a Contractului de Garanţie.
Rog avizul Comisiei Economice.
Neamţu Dorin:
Aviz favorabil.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Mulţumesc.Înscrieri la cuvânt?
Suciu Daniel:
Chiar dacã suntem dezamãgiţi şi nu mai spunem încã o datã, de ceea ce s-a întâmplat
astãzi în şedinţa de consiliu judeţean, vom vota acest proiect de hotãrâre pentru cã este în
interesul major al judeţului şi locuitorilor acestuia. Va mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Am înţeles dezamãgirea dumneavoastrã chiar dacã nu mai repetaţi şi am înţeles şi
cetãţenii care ne urmãresc.
Alte înscrieri la cuvânt? Nu sunt, supun votului proiectul de hotãrâre. Cine este pentru?
Împotrivã? Abţineri?
Cu 30 voturi “pentru” s-a aprobat.
*
*
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte La ultimul punct avem Proiectul de Hotãrâre privind rectificarea bugetului judeţean
propriu pe anul 2011.
Rog avizele comisiilor de specialitate.Comisia Economicã?
Neamţu Dorin:
Aviz favorabil cu 4 voturi “pentru” şi 2 împotrivã.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Mulţumesc.Vă rog domnule preşedinte al Comisiei de Administraţie.
Şomlea Vasile Florin:
Şi Comisia de Administraţie a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Mulţumesc.Vă rog domnule preşedinte al Comisiei de Urbanism
Popescu Dorin:
Domnule preşedinte, Comisia de Urbanism a votat oarecum împotriva acestei
rectificãri bugetare şi vreau sã vã spun de ce. Nu ştiu dacã în istoria noastrã normalã, când
nu eraţi dumneavoastrã la putere erau rectificãri negative. Toate rectificãrile bugetare erau pe
plus. Am avut o discuţie şi cu domnul director Tiniş şi l-am întrebat dacã s-au fãcut ceva
economii şi de unde s-au fãcut. Am înţeles cã aţi fãcut foarte multe economii din
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indemnizaţiile pecare nu ni le-aţi dat, neconvocându-ne la şedinţe. Sã vã fie de bine, dar pe
de altã parte, dacã tot tãiaţi de la toţi, aveţi mãcar minimul bun simţ sã vã tãiaţi şi
dumneavoastrã din salariul pe care îl luaţi? V-aţi luat salariile integral, v-aţi luat toate
beneficiile pe care le aveţi în calitãţile şi meritele dumneavoastrã? Vãd cã ştiţi sã tãiaţi de la
tot, de la dumneavoastrã nu aţi tãiat absolut nimic, mergeţi înainte exact ca la nivel central şi
cereţi sacrificiu la toatã lumea în afarã de cei care, cu onor ne conduc.
Ca sa nu terorizãm limba românã, spuneti-mi dumneavoastrã cum se cheamã un om
care nu se ţine de cuvânt şi care nu face ceea ce promite. În dex scrie cã se cheamã
mincinos. Nu vreau sã vã fac mincinos în faţã, dar vreau sã vã întreb de ce, de atâta timp vã
cer sã ne puneţi la dispoziţie o situaţie cu premierile şi cu salariile de merit? În fiecare şedinţã
ne-aţi promis cu presa de faţã, da, le primiţi acum, da, le primiţi la sfârşitul şedinţei, le primiţi
imediat. Au trecut 4-5 luni şi nu am reuşit sã intrãm în posesia acestor documente.
Domnule preşedinte, asta vã aparţine, sã înţeleg cã dex-ul vã defineşte pentru cel care
nu se ţine de cuvânt? Când binevoiţi totuşi sã vã ţineţi de cuvânt? Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Cuvântul pe care-l iubiţi atât de mult cred cã vã reprezintã mai bine pe dumneavoastrã
decât pe mine. Când o sã daţi dumneavoastrã raportul pentru ceea ce faceţi sau nu faceţi în
faţa Consiliului Judeţean şi a oamenilor, atunci vã vom da, când o sã faceţi un raport al
consilierului Popescu, care sunteţi pus numai pe scandal şi pe şotii în acest consiliu.
Nu am înţeleles ce fel de aviz aţi dat la acest proiect de hotãrâre!
Popescu Dorin:
Nu sunteţi concentrat domnule preşedinte! Vã rog frumos concentraţi-vã pentru cã vam spus, luaţi stenograma! V-am spus cã, cu mare majoritate de voturi, nu putem sã votãm o
rectificare în minus, este un buget al sãrãciei şi mizeriei. Vot negativ cu tot dragul!
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Aşa domnule Popescu. Ce sã vã spun, în activitatea dumneavoastrã aţi avut succese
nebãnuite. Se şi vede ce a rãmas în urma dumneavoastrã, praful de pe tobã.
Poftiţi domnule consilier Daniel Suciu.
Suciu Daniel:
Mulţumesc domnule preşedinte. Este a doua rectificare de buget pe minus, pe care
consiliu o opereazã! Dacã la prima am spus ca nu putem fi de acord cu minusuri şi cu tãieri,
ne pãstrãm poziţia şi de data aceasta, dar vreau sã va spun un lucru. Nu ştiu cât mai puteţi
tãia domnule director Tiniş pentru ca ştiu cã faceţi mari eforturi sã acoperiţi tot felul de gãuri!
Stimaţi colegi, ştiu cã sunã bine când iese cineva la televizor şi spune cã în fiecare localitate
se lucreazã. Vorbim de acea celebrã Hotãrâre de Guvern 577 cu care la fiecare început de an
veniţi şi ne spuneţi cã se lucreazã pe drumul x, y, z şi la sfârşitul anului constatãm cã, din
suma care era proiectatã pentru judeţul Bistriţa-Nãsãud, s-a alocat jumãtate sau poate un
sfert.
Sunteţi preşedintele Consiliului Judeţean – PDL, aveţi majoritate PDL, aveţi miniştri
PDL, dacã nu aţi reuşit ceea ce v-aţi propus, cel puţin pe aceastã hotãrâre 577, înseamnã cã
aveţi un minus în activitate. Nu vom vota aceastã rectificare şi nu am sã intru în aceastã
şedinţã în clinciuri verbale cu dumneavoastrã. Este incalificabil tonul şi limbajul care se
practicã în acest consiliu mai ales în prag de sãrbãtori.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Dumneavoastrã pedalaţi foarte mult pe armonie, dar nu o promovaţi. Pe colegii
dumneavoastrã de coaliţie vã rog sa-I potoloţi sau vreţi sã fim muţi şi sã aplaudãm?
Cât despre realizãrile din judeţ, dacã nu aveţi maşinã vã pun la dispoziţie şi sã mergeţi
sã vedeţi..., sau nu vreţi sã vedeţi, iar despre bugetul judeţului, nu-l mai vãietaţi
dumneavoastrã pentru cã niciodatã nu s-au fãcut atâtea lucruri câte s-au fãcut în acest
mandat. Dumneavoastrã nu aţi fãcut în 16 ani, dar nu intrãm în detalii. Mergeţi în judeţ şi
vedeţi, iar modificarea programelor se poate face de cãtre ordonatorul de credite, dacã am
considerat cã este prioritar sã se termine un drum comunal al unei localitãţi am alocat acolo
mai mulţi bani. Oricum, bani au venit mai mulţi decât erau programaţi pentru cã au venit
8

suplimentãri şi la execuţia bugetarã o sã arãtãm acest lucru. Eu ştiu cã nu vã place cã se
lucreazã atât în judeţ, inclusiv în comunele care fac parte din corabia dumneavoastrã, dar nu
asta e important, important este cã se lucreazã şi acest guvern finanţeazã, dar voi nu vreţi sã
auziţi. Vã focalizaţi în alte direcţii, pe la televiziuni şi mãcinaţi. Eu aş zice sã o lãsãţi baltã
pentru cã aciditatea nu vã face decât deservicii sau continuaţi-o tot aşa şi vã doresc succes.
Poftiţi domnule Deneş.
Deneş Ioan:
Mulţumesc domnule preşedinte. Deşi dumneavoastrã ne catalogaţi în toate felurile, ba
cã suntem negrii în cerul gurii, ba cã suntem hingheri, juniori în politicã...
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Opriţi-vã, nu v-am fãcut hingheri, nu o sã vã fac niciodatã, doar felul în care vorbiţi aşa
denotã!
Aveţi cuvântul în continuare.
Deneş Ioan:
Nu ne emoţionaţi şi nu ne creaţi disconfort, noi când avem ceva de spus o spunem, ne
facem datoria aşa cum vedem noi cel mai bine şi dumneavoastrã v-o faceţi aşa cum
consideraţi dumneavoastrã cã este cel mai bine.
Aceastã rectificare de buget denotã în plan general impotenţa actualei guvernãri legat
de faptul cã nu sunt în stare sã facã rost de bani sau, mai precis, sã facã bani, pentru cã nu
noi, din opoziţie, suntem vinovaţi cã dumneavoastrã guvernaţi aşa cum guvernaţi şi parcã din
frazele pe care dumneavoastrã le-aţi spus anterior..., îmi aduc aminte cã aveam vreo 22 de
ani, când auzeam de realizãri mãreţe deşi oamenii mureau de foame. Este o similitudine
extraordinarã între acele vremuri cu vremurile noastre. Sigur, dumneavoastrã aveţi realizãri
mãreţe dar lumea peste tot nu mai are cu ce trãi de azi pe mâine, asta o sã vã judece,
electoratul.
A doua chestiune, în contextul întrebãrilor pe care le-a pus colegul meu Dorin
Popescu, sigur, nu am nimic cu consilierii dumneavoastrã personali, dar întrebarea mea este,
datoritã acestor rectificãri cu minus, câţi dintre consilieri aţi prevãzut cã îşi pierd funcţiile sau
la câţi li se diminueazã salariile? Este o chestiune bine de ştiut şi pentru noi şi pentru alţii.
Mulţumesc domnule preşedinte.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Evident cã trebuie sã fiţi vocali cã aşa v-o cere partidul, aduceţi-vã aminte câte angajãri
s-au fãcut când premierul era din formaţiunea dumneavoastrã, câte lucrãri au rãmas
neonorate şi neplãtite, care sunt şi astãzi neplãtite, nu mai daţi lecţii altora cã nu sunteţi nici
profesori, nici pedagogi şi nu aveţi nici vocaţie, daţi drumul doar la turturicã, la gargarã şi
lumea e sãtulã. Nu s-au facut aceste obiective în judeţ pe economiile fãcute din pensii pentru
cã nu se poate înlocui una cu alte şi oricum, economiile de acolo sunt destul de modeste.
Sunt fonduri guvernamentale şi ştiţi asta, sunt fonduri europene şi ştiţi alta. Aţi fãcut tot ce v-a
stat în putere sã boicotaţi şedinţele şi sã daţi avize negative ca sã nu re realizeze aceste
obiective, dar sunt realizate, acum sunt neîndeplinite tehnic sau cine ştie ce mai scoateţi, vã
pierdeţi vremea, pe drumuri circulã lumea, reţelele de apã şi canalizare le folosesc oamenii.
Aşa cã, mai lãsaţi-o de-o parte, nu v-a ieşit show-ul şi nu o sã vã ţinã niciodatã, mergeţi în
continuare la televiziuni şi daţi tare, atacaţi nu vã lasaţi, asta vã e menirea şi o sã culegeţi
succes stimaţi colegi.
Alte intervenţii? Supun votului Proiectul de Hotãrâre privind rectificarea bugetului
judeţean propriu pe anul 2011. Cine este pentru? Împotrivã, Abţineri?
Cu 16 voturi “pentru” şi14 “împotrivã” (Ciocan Doru, Cupşa Kisseleff Iulia Adriana,
Deneş Ioan, Marinescu Gheorghe, Moldovan Vasile Adrian, Mureşan Mihail, Parasca Cristian
Constantin, Pop Gheorghe, Popescu Dorin, Coc Dorel, Pugna Alexandru, Suciu Andrei,
Suciu Vasile Daniel, Szanto Arpad) s-a aprobat.
*
*

*
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Trecem la “Diverse”.
Stimaţi colegi, pânã la urmã suntem vii şi mai facem şi show-uri spre plãcerea
dumneavoastrã şi a altora probabil, dar suntem în prag de sãrbãtori şi vã doresc tuturor sã fiţi
sãnãtoşi, sã aveţi casã lungã, dumneavoastrã şi familiilor, copiilor pe care îi aveţi şi sã
petreceţi bine alaturi de cei dragi. Crãciun Fericit şi la Mulţi Ani!
Poftiţi domnule consilier Suciu.
Suciu Daniel:
Consider cã vorbesc la “Diverse” şi pe urmã o sã fac şi eu urãri din suflet.
Am sau nu am domnule preşedinte vocaţie sã emit pãreri, sau am sau nu am
experienţã, dar vã spun cã o voi face în continuare cât mai am în acest mandat.
Domnule preşedinte, vreau sã vã rog ca pentru o şedinţã viitoare de consiliu sã
discutãm despre sistemul integrat al deşeurilor şi vã mai rog ca la o viitoare şedinţã de A.D.I,
sã ne invitaţi şi pe noi, consilierii judeţeni, precum şi reprezentanţii presei pentru cã am înţeles
cã vineri au fost nişte discuţii extrem de aprinse şi cu acest proiect ne-am întors practic în
urmã cu un an de zile. Sper cã nu vom continua cu acest proiect şi nu vom renunţa la
colectarea din poartã în poartã cu pubele, sper cã nu vom pune în municipiu 1372 de
containere îngropate, semiîngropate, sper cã nu vom merge în judeţ cu acele rampe
intermediare, sper cã ceea ce v-au rugat primarii, sã se meargã pe soluţia tehnicã pe care vau sugerat-o şi ei, adicã colectarea din poartã în poartã, sper cã vom gãsi şi veţi gãsi varianta
ca preţul sã nu fie atât de mare şi sper cã este o greşealã de tipãrire cã noi, consiliul
judeţean, am votat o redevenţã de 20% iar în hârtiile care le-aţi prezentat primãrilor este
redevenţa de 7% şi sper cã acest proiect se va derula transparent. Tocmai de aceea vã
lansez aceastã provocare sã discutãm acest proiect într-un cadru mai larg, inclusiv cu primari,
consilieri judeţeni şi mass-media.
Cât despre urãri, domnule preşedinte şi stimaţi colegi vã doresc sã aveţi un an mult
mai liniştit decât l-am avut pânã acum, sper, şi o spun din punctul meu personal de vedere, cã
nu mã voi mai sfii când voi fi pus la colţ ca la şcoalã pentru cã am doar vârsta care o am şi
sper cã vom fi trataţi toţi egal pentru cã suntem consilieri judeţeni.
Dacã îmi permiteţi, o dorinţã personalã, chiar dacã vã simţiţi prost, sper domnule
preşedinte sã fie ultimul crãciun şi revelion cu aceastã configuraţie politicã şi cu
dumneavoastrã preşedinte, în rest, multã sãnãtate şi sã aveţi sãrbãtori liniştite.Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Omul îşi aratã prin exprimare ce are pe dinãuntru. Aşa aţi fãcut şi de data asta. Nu vã
faceţi iluzii, nu aveţi nimic în urmã, nu veţi ajunge nici prefect şi nu o sã câştigaţi alegerile,
asta ca sã fiu în ton cu dumneavostrã şi sã vã urez toate cele bune. În rest, ceea ce aţi
invocat aici, mai citiţi şi legea şi vedeţi ce prerogative aveţi ca şi consilier, nu o sã aveţi putere
executivã niciodatã, dar niciodatã, o sã vã întoarceţi la presã, asta vã proroceşte Rusu Liviu
înainte de Crãciun şi nu aveţi nimic cu A.D.I, nu aveţi nici o funcţie acolo, nu mai faceţi valuri
şi nu mai faceţi populism, cã nu dã nimeni nici doi bani pe ceea ce spuneţi.
Domnule Deneş, aveţi cuvântul.
Deneş Ioan:
Mulţumesc domnule preşedinte. Aşa ca şi cunoscãtor al Bibliei sã ştiţi cã prorocia este
un dar, nu ştiam cã-l aveţi.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Sã ştiţi.
Deneş Ioan:
Puteţi sã mergeţi atunci mai des la bisericã.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Nu prea te vãd pe acolo, esti total absent.
Deneş Ioan:
Nu mergem la aceleaşi biserci. În calitate de om politic, vã spun sã aveţi şi
dumneavoastrã Sãrbãtori Fericite şi un An Nou Fericit exact aşa cum le-aţi hãrãzit de trei ani
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majoritãţii românilor, şi pentru cã mai sunt câteva zile pânã în 2012, vã spun domnule
preşedinte sã nu uitaţi cã medalia are şi revers şi s-ar putea în 2012, spre sfârşit, sã aveţi
parte de acelaşi comportament din partea altor politicieni, asa cum îl aveţi şi dumneavoastrã
cu colegii din opoziţie.
Poate cã anul 2012 va fi un an al înţelepciunii şi pentru dumneavoastrã şi sã nu uitaţi
ce spuneam, medalia are şi revers. Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Vã stã bine pe post de mama Omida, vrãjitoarea din Spermezeu. Nu am ştiut cã şi-a
schimbat domiciliul. Poftiţi domnule Popescu.
Popescu Dorin:
Domnule preşedinte, dacã tot e final de an, sã ştiţi cã eu sunt foarte atent la nuanţele
dumneavoastrã în exprimare. Ne cunoaştem de foarte multã vreme şi vã ştiu şi calitãţile, dar,
în ultima perioadã v-am vãzut numai defectele care le scoateţi cu ostentaţie la suprafaţã de
câte ori aveţi ocazia.
V-aţi scurtat mandatul domnule preşedinte, aţi spus cã dupã trei ani..., aveţi trei ani
jumate deja, vi-l prelungiţi la patru ani jumate, bineînţeles abuziv, şi prezicerile vã aparţin.
Dacã domnul Deneş este mama Omida, dumneavoastrã puteţi sã fiţi Vanesa, dacã îi prorociţi
şi ghiciţi viitorul domnului Suciu, sã ştiţi cã vã înşelaţi în totalitate.
Pentru anul viitor vreau sã vã urez şi eu ceva. În primul rând vã urez sã respectaţi
legea, sã nu uitaţi cã aţi fost votat de o parte dintre conjudeţenii noştrii tocmai pentru treaba
asta, sã nu folosiţi legea administraţiei ca pe o hârtie igienicã, când aveţi dumneavoastrã
chef, sã încercaţi sã faceţi şedinţele lunar, cum vã obligã legea, sã puneţi pe ordinea de zi şi
ceea ce cerem noi, nu numai ce vã trece dumneavoastrã prin cap şi sã vã ţineţi de cuvânt. De
când ne-aţi promis cã ne puneţi şi nouã la dispoziţie lista cu premiile şi primele de vacanţã? În
rest, ca şi om, vã doresc numai bine şi sãnãtate şi sã rãmâneţi cu o impresie bunã în ochiii
celor care i-aţi pãstorit 4 ani jumate şi sã nu aveţi istoria pe care aţi avut-o la Sângeorz-Bãi
dupã ce v-ati terminat mandatul de primar.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Ar fi fost recomandabil sã vorbeşti şi despre istoria domniei voastre în calitate de
prefect şi de multele lucruri zero pe care le-aţi realizat în judeţul ãsta şi sã nu mai purtaţi grija
altora. Acum v-aţi întrecut pe dumneavoastrã în insolentã, a vorbit avocatul Popescu.
*
Nemaifiind alte intervenţii, şedinţa se declarã închisã.

Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu-Mihai Rusu

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iosif Redl

Întocmit: Ciocan Ionela-Simona.
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