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PROCES –VERBAL
încheiat astăzi, 27 ianuarie 2011, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.13 din 25 ianuarie 2011, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 27 ianuarie 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 şi Vultur Aurelia, consilier
superior.
În calitate de invitaţi participã şi reprezentanţi ai mass-media.
*
Secretarul judeţului Bistriţa-Năsăud, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa celor 27
consilieri judeţeni şi a domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
Lipsesc urmãtorii consilieri: Deneş Ioan, Coc Dorel şi Pugna Alexandru.
Domnul preşedinte Liviu-Mihai Rusu adresează salutări tuturor participanţilor şi
declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Stimaţi colegi, am convocat pentru astăzi şedinţa extraordinară a Consiliului
Judeţean, cu urmãtoarea,

Ordine de zi:
1. Proiect de Hotãrâre privind repartizarea pe unitãţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011.
Iniţiator: Rusu Liviu-Mihai – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
*

Consiliului Judeţean îi revine sã împartã pe unitãţi administrativ-teritoriale suma de
20.110 mii lei. Acesta este proiectul de hotãrâre al preşedintelui şi aşa cum spune legea,
preşedintele face proiectul de hotãrâre privind adoptarea bugetului. Pânã la supunerea la
vot a ordinii de zi, dacã aveţi ceva de semnalat, vã rog sã luaţi cuvântul.
Poftiţi domnule Popescu Dorin.
Popescu Dorin:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ţinând cont cã este vorba despre bugetul cu care
vor lucra primãriile în anul 2011, nu înţeleg de ce nu aţi putut sã convocaţi şi comisiile de
1

specialitate pentru ca am primit materialele de o orã şi mi se pãrea normal sã ne consultaţi şi
pe noi, mãcar formal.
Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Poftiţi domnule Suciu.
Suciu Daniel:
Cam acelaşi punct de vedere îl susţin şi eu, însã vreau sã fac o remarcã.
Dumneavoastrã aţi votat regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean,
nu noi, noi am votat împotrivã. În acest regulament de organizare şi funcţionare, la art.26 alin
2 se spune urmãtorul lucru: “documentaţia de şedinţã se ridicã odatã cu convocarea”. Nu s-a
întâmplat acest lucru şi din punctul meu de vedere aceastã şedinţã nu este legal constituitã,
nu aţi respectat regulamentul dupã care ar trebui sã ne ghidãm toţi.
Nu înţeleg domnule preşedinte şi stimaţi colegi, de ce vorbind de bugetul pe care
trebuie sã-l împãrţim noi, nu aţi fãcut şedinţã ordinarã şi nu aţi cãzut de cuviinţã ca aceste
sume sã treacã prin comisiile de specialitate, aşa cum este normal. Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Da, poate fi şi ãsta un rãspuns. Vã este cunoscut faptul cã, când a fost o ordine de zi
şi mai bogatã, cu probleme foarte importante, aţi lucrat în comisii şi aţi plecat de la şedinţã.
Practica dumneavoastrã este cunoscutã de aproape trei ani de zile. Sigur, dumneavoastrã
puneţi întrebãri retorice pentru cã este prezentã presa. Nu este nici o inadvertenţã, şi
şedinţele extraordinare sunt şedinţe, mai ales când e vorba de a ajunge fonduri la unitãţile
administrativ-teritoriale. Prin urmare, supun votului ordinea de zi. Cine este pentru?
Împotrivã? Abţineri?
Cu 17 voturi “pentru” şi 11 împotrivã (Ciocan Doru, Cupşa Kisseleff Iulia Adriana,
Marinescu Gheorghe, Mureşan Mihail, Parasca Cristian Constantin, Pop Gheorghe,
Popescu Dorin, Suciu Andrei, Suciu Vasile Daniel, Moldovan Vasile-Adrian si Szanto Arpad)
s-a aprobat.
*
*
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Toatã lumea are în faţã anexa nr.1 pe douã componente: sume defalcate din TVA şi
cote din impozit pe venit.
Înscrieri la cuvânt? Poftiţi domnule Suciu.
Suciu Daniel:
Înainte de a trece la studiul pe fiecare comunã în parte, vreau sã vã spun cã acelaşi
Regulamnt de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean, la art.98, alin 1 spune
urmãtorul lucru: “dreptul consilierilor de a avea acces la orice informatie de interes public nu
poate fi îngrãditã”. De douã zile, cel puţin consilierii judeţeni PSD, s-au chinuit sã intre în
posesia acestui tabel. Nu mi se pare deloc normal, ca sã nu spun de-a dreptul ilegal,
practica consiliului judeţean de a ne pune la dispoziţie documente abia în preambulul
şedinţei de consiliu. Din nou vorbim despre o încãlcare a regulamentului dupã care
funcţionãm.
Vis-à-vis de împãrţirea bugetului pe unitãţi administrativ-teritoriale, aş avea domnule
preşedinte, înainte de toate, o întrebare simplã. Cine a gândit aceastã împãrţire?
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Cine trebuie sã gândeascã, cã dumneavoastrã nu gândiţi!
Suciu Daniel:
Nu mi-aţi rãspuns la întrebare.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Şi ãsta poate fi un rãspuns.
Suciu Daniel:
Din rãspunsul dumneavoastrã...
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Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Nu purtaţi dialog cu mine.
Suciu Daniel:
Domnule preşedinte, înţeleg cã dumneavoastrã sunteţi autorul acestei schiţe de
buget. Aş vrea sã va întreb de ce Braniştea, Coşbuc, Feldru, Galaţii Bistriţei, Leşu,
Negrileşti, Parva, Petru Rereş, Rebrişoara, Şanţ, Şieuţ, Şieu Odorhei, Teaca, Bistriţa şi
Beclean nu au primit nici un ban?
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Pãi închideţi microfonul ca sã vã pot rãspunde, ori credeţi cã vã rãspund aşa pe
mitralierã, de câte ori vreţi dumneavoastrã?
Dumneavoastrã nu citiţi în regulament numai ce vã convine, acolo scrie cã la un
proiect de hotãrâre se ia cuvântul o singurã datã, ori dumneavoastrã puneţi aici pe bandã
întrebãrile.
Suciu Daniel:
Bun. La art, 79 alin 2 se spune: “libertatea de opinie şi acţiune este garantatã prin
regulament”.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Ce vorbiţi? Citiţi numai ce vã intereseazã, dar ia citiţi tot regulamentul, sã audã şi
presa..., şi cum trageţi chiulul de la şedinţã, şi cum sensibilizaţi colegii sã plece,
deranjamentul pe care îl faceti în şedinţele de consiliu..., asta nu spuneţi?
Domnule Suciu, aveţi cuvântul şi vã rog sã vorbiţi strict pe subiect.
Suciu Daniel:
Mã uit în faţa mea şi vãd consilieri din diferite regiuni ale judeţului. Aş vrea sã-l întreb
pe domnul Sbârciu, dacã locul lui de baştinã, comuna Feldru, nu l-ar îndreptãţi sã facã un
amendament ca banii sã se ducã şi la Feldru. Tot aşa mã uit la domnul Miclea care are
legãturi cu Lechinţa şi acelaşi lucru domnule Moldovan şi pentru Beclean.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Domnule Suciu, câte ore vreţi sã vorbiţi?
Suciu Daniel:
Aveţi oportunitatea şi dreptul conferit de lege sã-mi limitaţi...
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Da, am dreptul sã vã limitez, dar sunt deschis, vã las sã vorbiţi!
Suciu Daniel:
Foarte pe scurt, 13 comunitãţi conduse de primari PSD au primit bani şi 17 nu. Vã
readuc aminte stimaţi colegi, cã aţi fost prin noiembrie şi decembrie 2009 în campanie
electoralã în comunele judeţului. 90 % dintre oameni, spre nesatisfacţia noastrã, din mai
bine de 20 comune conduse de primari PSD, au votat cu Traian Bãsescu. Prin gestul şi votul
dumneavoastrã de astãzi le întoarceţi spatele şi sincer, nu aş vrea sã fiu în locul
dumneavoastrã prin 2012 când mergeţi încã o datã sã le cereţi votul.
Grupul consilierilor PSD vã anunţã cã aşa ceva, a treia orã consecutiv, nu va putea
vota.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Vã mulţumesc domnule Suciu, sunteţi foarte gentil, vã mulţumesc pentru expunerea
dumneavoastrã politicã, dar aici facem administraţie.
O sã vã dau informaţiile necesare..., oricum, tot ce este legat de buget apare pe siteurile Prefecturii, Direcţiei Finanţelor Publice şi Consiliului Judeţean.
Noi împãrţim suma asta pe care am spus-o la început, 20 milioane, dar ca sã vã
lãmuriţi puţin, la anexa 2, pe care o împart Finanţele, conform criteriilor care cândva au fost
adoptate de partidul dumneavoastrã, se trimit în teritoriu 131 milioane pe 62 de unitãţi
administrative. 22 de primãrii PDL primesc 34.841 mii lei, 9 primãrii PNL primesc 856 mii lei
şi 31 primãrii PSD primesc 88.835 mii lei. Pe procente, 26% primesc comunele PDL, 6%
primesc comunele PNL şi 68 % primãriile PSD. Dacã vreţi, ca medie pe unitãţile
administrativ- teritoriale, avem 1583 mii lei la PDL, 895 mii lei la PNL şi 2865 mii lei la PSD.
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Dacã aveţi şi dumneavoastrã curiozitatea sã faceţi calculele, o sã vedeţi cã ceea ce
vã spun eu este corect.
La anexa nr.3, pe care o împarte tot Finanţele, respectiv suma de 19.568 mii lei si
20.397 mii lei, 22 primãrii PDL primesc 13.609 mii lei – 34%, 9 primãrii PNL primesc 5.894
mii lei – 15% şi 31 primãrii PDL primesc 20.462 mii lei – 51% şi spuneţi cã se împarte
clientelar. La totalul pe anexe, avem suma de 191.807 mii lei, bani care merg în teritoriu.
Luat pe coloraturã politicã dacã vreţi, din totalul de 191.462 mii lei, 22 unitãţi PDL
primesc 60.500 mii lei – 32%, 9 unitãţi administrativ-teritoriale PNL primesc 17.700 mii lei –
9%, iar 31 unitãţi administrativ-teritoriale PSD primesc 113.607 mii lei, respectiv 59%. Aţi
vãzut care sunt procentele şi cine este câştigãtor din aceastã ecuaţie.
Aşa aţi fãcut cotele când aţi fost la guvernare şi aşa au rãmas, guvernul actual nu le-a
schimbat. Aţi vãzut unde merg banii, la primãriile dumneavoastrã, şi vã tot vãietaţi. Aici este
presa şi dã bine la imagine, trebuie sã faceţi valuri, şi azi, şi mâine, dacã se putea şi ieri, şi
alaltãieri.
Cam asta este situaţia stimaţi colegi. Poftiţi domnule consilier Suciu.
Suciu Daniel:
Domnule preşedinte, şi eu am fãcut acest calcul şi algoritmul dupã care a împãrţit
banii Finanţele este acelaşi pentru toate unitãţile administrativ-teritoriale, în funcţie de
populaţie, suprafaţã şi agenţi economici. Şi dacã tot spuneţi cã se duc bani mulţi la comune
PSD, vreau sã vã spun cã 67% din populaţia acestui judeţ trãieşte şi convieţuieşte în
administrarea primarilor PSD şi au primit 68% din bani. Vi se pare cã procentul este
anormal?
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Nu-i coloraţi pe toţi în roşu, cã nu toţi cetãţenii din Bistriţa sunt roşii.
Suciu Daniel:
Nici cetãţenii din Feldru nu sunt toţi roşii şi au primit zero.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Corect.
Suciu Daniel:
Vreau sã mai fac o menţiune, avem 30 de primari, nu 31, sã fie bine înţeles.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
V-am mai dat eu incã unul cã sunt generos, hai nu vã sfiiţi şi recunoaşteţi-l, cã tot al
dumneavoastrã e.
Suciu Daniel:
Poate mi-l spuneţi şi mie.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Vã spun dupã şedinţã.
Alte puncte de vedere? Nu existã pentru cã sunt subţiri şi criteriile vã avantajeazã şi
aţi luat o mulţime de bani. Sigur cã banii nu ajung niciodatã, ai mulţi, vrei mai mulţi şi trebuie
sã recunosc cã primarii, unii şi ai dumneavoastrã, fac treabã. Au şi alte proiecte, şi pe
mãsura 322, şi pe 107, şi pe 577, şi pe alimentãri cu apã, şi pe cãi rutiere, etc. Vor primi şi
prin programul 10 mii km, acolo e trecutã şi Bistriţa, Feldru, şi Lechinţa, DJ 151 trece prin
majoritatea comunelor PSD, deci nu e nici o problemã, sunt primari harnici şi pricepuţi. Aşa
cã, sã o lãsãm mai moale, cã primesc şi ei bani şi au nevoie de bani, nu cã ţinem numai cu
ai noştri.
Alte luãri de cuvânt? Vã rog domnule Popescu.
Popescu Dorin:
Domnule preşedinte, am înţeles modul în care aţi fãcut repartizarea, dar totuşi eu
revin la fondul problemei şi nu aţi binevoit sã-mi daţi un rãspuns. Putea sã facã obiectul unei
şedinţe ordinare şi sã treacã şi prin comisii. Mi se pare absolut nefiresc ca totul sã se rezolve
din pixul dumneavoastrã şi prezenţa noastrã, ca şi comisii, este eludatã. Nu mi se pare
normal modul în care se procedeazã. Pentru cã ne apriopiem în mod vertiginos de finalul
mandatelor noastre, aş vrea sã vã rog, mãcar în ultimul an sã încercãm sã respectãm cât de
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cât regulamentul care l-am votat. Nu pot sã fiu de acord cum stabiliţi modalitatea de lucru în
consiliul judeţean. Vã rog sã ţineţi cont de faptul cã şedinţele ordinare se programeazã când
aveţi dumneavoastrã chef şi nu este normal, ar trebui sã ştim şi noi sã ne facem un program.
De exemplu, Primãria Bistriţa are şedinţã ordinarã în ultima zi din lunã. Noi, din pãcate, mai
trãim şi din activitatea noastrã privatã şi nu putem fi tot timpul la dispoziţia preşedintelui,
când are chef sau nu are, sã ne cheme la şedinţã.
Mi se pare de bun simţ ceea ce vã spun şi nu o spun cu o tonalitate ridicatã, avem
nevoie şi noi de un minimum de democraţie în judeţ ca sã putem sã ne exprimãm punctul de
vedere. Ori dacã tot avem aceste comisii şi tot le-am inventat, ar trebui sã ne şi folosim de
ele. Nu ştiu de ce vã deranjeazã pentru cã oricum aveţi o majoritate confortabilã, cu atât mai
mult, puteaţi sã fiţi mult mai generos şi mai înţelept, sã faceţi comisii şi sã vã realizaţi
obiectivele pentru cã nu depindeţi de un vot sau douã pe care nu le dãm noi.
Fac apel la dumneavoastrã pentru cã este început de an, e prima şedinţã, şi sã
încercaţi sã intraţi într-o normalitate, sã ştim şi noi când se fac şedinţe. De exemplu, am avut
şedinţa asta extraordinarã, luna asta iarãşi nu mai avem şedinţã ordinarã. Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vã înţeleg ofurile, dar nu am ce vã face. Dumneavoastrã de o bunã bucatã de vreme
votaţi numai împotrivã, cât despre grija care le-o purtaţi altor colegi, mai lãsaţi-o, nu-i mai
stimulaţi sã iasã afarã din şedinţã, sã stea sã lucreze şi sã staţi şi dumneavoastrã. Avizele
vã sunt toate negative, noroc cã sunt orientative. Noi ne cunoaştem de multã vreme, ştiu cã
sunteţi specialist în provocãri şi vã recunosc meritul ãsta. Super, numai cã nu toatã lumea
pune ciocul la provocãrile dumneavoastrã şi nu mai ţine.
O sã facem şi şedinţã ordinarã, nu vã grãbiţi, cã nu putem sã nu facem şedinţã
ordinarã, dar niciunde în regulament sau în lege nu spune cã nu putem face şedinţã
extraordinarã. Oful dumneavoastrã este altul, dar sigur, sunteţi maestru şi nu spuneţi.
Aveţi cuvântul.
Popescu Dorin:
Nu înţeleg de ce, dacã o opinie nu coincide cu a dumneavoastrã şi este exprimatã
printr-un vot negativ este un lucru rãu. Nu putem fi toţi pe o nuanţã şi sã votãm toţi la fel,
sunt motivele noastre personale, dacã facem bine sau rãu, va hotãrî electoratul. Faptul cã
votãm împotriva multora dintre propunerile dumneavoastrã se justificã datoritã modului în
care s-au derulat lucrãrile în cei 2 ani şi ceva de când suntem în consiliu. Dar niciodatã nu
este prea târziu şi sper sã nu rãmânem doar la faza de bune intenţii, ceea ce aţi spus acum
sã se şi concretizeze într-o acţiune mult, mult, mai democraticã.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Starea mea intrã în armonie cu starea dumneavoastrã, noi ne cunoaştem de atâta
vreme încât orice am încerca noi sã spunem aici, o spunem pentru imagine sau aşa, sã dea
bine undeva. Nu vã pot face complimente aici, o sã vi le fac personal când e cazul, dar nu e
cazul. Am spus şi nu repet, ceea ce am spus este bine de ştiut şi vom proceda în
consecinţã.
Alte luãri de cuvânt? Poftiţi domnule consilier Pop.
Pop Gheorghe:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, din partea domnului preşedinte s-a folosit
cuvântul “chiulealã” din partea unor consilieri. Vreau sã vã spun aici, faţã de toatã lumea, cã
dacã, dumneavoastrã v-aţi fi comportat în mod civilizat faţã de colegul meu domnul Suciu,
am fi rãmas în continuare la şedinţã. Avem şi noi minima cerere ca sã vã comportaţi
respectuos vis-à-vis de noi, pentru cã şi noi am fost aleşi cu voturi mai puţine, mai multe, dar
nu permit sã fiu jignit şi nici nu-mi permit sã fiu condus dictatorial. Am fost în instituţii militare
şi nu am avut conducãtor de talia dumneavoastrã şi de fermitatea dumneavoastrã, asa-zisa
fermitate. Doresc sã mã opresc aici. Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Încerc sã nu vã dau nici un rãspuns ca sã rãmâneţi dumneavoastrã cu câştigul verbal.
Nu e cazul sã faceţi dumneavoastrã trimitere la ce a-ţi fãcut. Despre bun simţ şi educaţie
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lãsaţi sã vorbeascã alţii, eu nu v-am adus nici un afront dumneavoastrã şi nici nu vã voi
aduce. Toţi ne ştim din judeţul ãsta şi ştim fiecare ce suntem, iar dumneavoastrã prin natura
funcţiei pe care aţi avut-o ar trebui sã ştiţi, lãsaţi-o cu fermitatea şi cu dictatura. Şi
dumneavoastrã când aţi foşt şef ştim cum aţi fost şi nu e cazul sã ne aruncãm aici figuri de
stil.
Sigur, vã dau dreptul la replicã pentru cã aşa este rezonabil şi democratic.
Pop Gheorghe:
Nu e cazul.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Vã mulţumesc şi vã rãmân îndatorat pentru ceea ce mi-aţi spus aici. Poftiţi domnule
Marinescu.
Gheorghe Marinescu:
Vreau sã vã spun cã în cei 19 ani de consiliu judeţean este prima datã când se
propune în şedinţã extraordinarã adoptarea bugetului. Asta e.
A doua chestiune ar fi cã, argumentaţia domnului preşedinte este deformatã, ca sã nu
spun tendenţioasã. Ce împart Finanţele sunt bani ai comunelor şi autoritãţilor locale.
Niciodatã nu am apelat la aceastã sumã în discuţiile privind alocãrile pe care le face consiliul
judeţean. Sumele care sunt propuse astãzi aici vor crea mari probleme în judeţ pentru cã
primãriile încaseazã bani pe tot parcursul anului, deci, vom avea primãrii care în martieaprilie vor pune lacãt. Niciodatã nu a fost vreo împãrţire aşa de tendenţioasã şi de clar
politicã ca astãzi, deşi eu am fost acuzat, poate şi cu unele posibilitãţi de adevãr, cã am
împãrţit bugetul favorizând unele unitãţi şi pe altele lãsându-le pe dinafarã.
Vã rog sã înţelegeţi cã aceste primãrii care nu primesc nici un leu din douã alocãri şi
care conteazã doar pe încasãrile din cursul anului, nu vor putea funcţiona. Nu putem sã
votãm o astfel de hotãrâre, aşa ceva s-a întâmplat doar prin 2005, când comisia de buget,
din care fãcea parte domnul Rusu şi cu Ilieş Sabin, prin racolarea lui Pop Gheorghe de la
Partidul Conservator, aveau 16 voturi la 15, au discutat în trei comisii de buget consecutiv şi
s-a spus: asta e PSD, taie jos, asta e PSD, taie jos. Au mers bani în judeţ în acestã variantã
şi au fost mari probleme.
Atunci când fãceam bugetul noi, la propunerea preşedintelui, este clar, am alocat
întotdeauna suma de funcţionare a primãriilor obligatoriu, era 5 miliarde lei. Suma care se dã
la Feldru sau la Sângeorz este suma pe care o dã Finanţele dupã criterii obiective şi votate
în Parlamentul României, nu pot fi schimbate. S-a discutat cândva, şi vreau sã vã readuc în
memorie acest lucru, anchetarea celor de la Finanţe, care fac şi desfac şi împart banii dupã
comandã politicã s.a.m.d. Nu discutãm, şi eu am în continuare mare încredere în oamenii de
la Finanţe cã au fãcut aceste criterii corect.
Aici este vorba despre alocãrile care stãteau la îndemâna noastrã şi care lasã în
continuare multe primãrii în situaţie de zero. Revin cu observaţia care am mai spus-o odatã,
nu se poate sã pedepseşti comuna Braniştea, cu populaţie majoritar maghiarã, sã nu-i dai
nici anul acesta nici un ban, nu se poate sã facem astfel de lucruri care lasã pentru toatã
lumea un gust amar, şi pentru mine în special. În aceşte situaţii nu a fost de multe ori judeţul,
vã asigur, şi cred cã ne putem pune întrebarea dacã mai meritã sã fim într-un consiliu
judeţean unde se fac asemenea repartizãri, asemenea opţiuni, preelectorale. Nu se poate sã
facem aşa ceva.
Repet, în perioada în care fãcem bugetul eu nu s-a întâmplat niciodatã aşa ceva,
chiar dacã eram acuzat şi presa era vehement împotriva mea, acum tace. Niciodatã nu am
fãcut o şedinţã extraordinarã pentru repartizarea bugetului pentru cã acele comisii sunt
obligate sã discute şi cea mai importantã şedinţã a consiliului judeţean dintr-un an este
şedinţa în care se împarte bugetul, restul e apã de ploaie sau poveşti. Vã mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Aţi ascultat trecutul istoric al fostului preşedinte, memoria ne joaca uneori feste la
fiecare, dar vã joacã şi dumneavoastrã, uitaţi cu bunã ştiinţã ceea ce trebuie sã uitaţi şi
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vorbiţi numai ce doriţi. Acum, cum aţi împãrţit bugetul şi cât de corect..., lãsaţi sã vorbeascã
alţii. Este o vorbã, de multe ori tãcerea e ca mierea.
Poftiţi domnule consilier Moldovan Petru.
Moldovan Petru:
Aş vrea sã fac si eu câteva precizãri pentru cã sunt consilier mai vechi, legate de
împãrţirea acestor bani şi de provenienţa lor. Toţi aceşti bani vin din sume defalcate, numai
cã, un anumit procent din aceştia îl împãrţim noi, restul îl împart Finanţele. Din ce am citit şi
ce mi-a rãmas în memorie din anii anteriori, cred cã niciodatã nu au fost atât de mulţi bani.
Dupã aceea, încasarea din sume defalcate se face la fel, şi de cãtre Consiliul Judeţean, cum
se face şi de cãtre unitãţile administrativ-teritoriale, adicã, şi Consiliul Judeţean încaseazã
acei 20% tot la fel cum încaseazã şi primãriile din judeţ. În nici un caz nu se poate vorbi
despre inexistenţa banilor, care sunt foarte mulţi si fiecare dintre noi poate sã vadã acest
lucru.
Încã o datã vreau sã spun, şi aici vreau sã ajung, nu se poate sã gândim sau sã ne
punem problema cã o comunã care figureazã aici cu zero nu va putea supravieţui. Vor avea
suficienţi bani pentru cã sunt suficiente încasãri din aceleaşi venituri. Mulţumesc.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Alte intervenţii? Dacã nu, supun votului proiectul de hotãrâre. Cine este pentru?
Împotrivã? Abţineri?
Cu 17 voturi “pentru”, 10 împotrivã (Ciocan Doru, Cupşa Kisseleff Iulia Adriana,
Marinescu Gheorghe, Mureşan Mihail, Parasca Cristian Constantin, Pop Gheorghe,
Popescu Dorin, Suciu Andrei, Suciu Vasile Daniel, Szanto Arpad) şi 1 abţinere (Moldovan
Vasile Adrian) s-a aprobat.
*
*
*
Vã mulţumesc, declar şedinţa 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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