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PROCES –VERBAL
încheiat astăzi, 26 februarie 2009, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
16 din 20 februarie 2009, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 26 februarie 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; 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: Florean Ovidiu – director Direcţia Judeţeană de Pază
Bistriţa-Năsăud.
Reprezentanţi ai mass-mediei: Zavastin Alin – “Realitatea”; Veronica Ganea –
“Adevărul de Seară”; Mureşan Liana – “Gazeta de Bistriţa”; Ionela Sas şi Veşcari Viorel –
“Reporter Special” Bulz Carmen – “Răsunetul”; Alin Cordoş – “Mesagerul”; Tina Ţucui – “Ager
Press”; Marius Chiuzan – jurnalist independent.
*
Secretarul judeţului, domnul Iosif Redl, anunţă prezenţa a 13 consilieri judeţeni şi a
domnului preşedinte Liviu-Mihai Rusu.
Lipsesc nemotivat următorii consilieri judeţeni: Andreica Ioan, Bumbu Mihai, Coc
Dorel-Alexandru, Deneş Ioan, Florian Cristian-Daniel, Marinescu Gheorghe, Moldovan VasileAdrian, Mureşan Mihail, Pană Adriana-Doina, Peter Luca, Pop I. Gheorghe, Popescu GrigoreDorin, Pugna Alexandru, Stan-Iuga Nicolae, Suciu Vasile-Daniel, Szanto Arpad, Vlad Anton.
*
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte –
Vreau să fac un anunţ pentru colegii prezenţi şi pentru presă.
Vreau să vă spun cu toată seriozitatea, şi am rugămintea să mediatizaţi cum credeţi
dv. că este profesional şi bine pentru locuitorii judeţului.
Comisia de validare care trebuia să se prezinte la ora 13ºº pentru a lucra în ceea ce
priveşte verificarea documentelor privind demisionarea unor colegi aflaţi în situaţia de
incompatibilitate şi a unui coleg cu demisie proprie, Comisia de validare n-a venit să ia act de
acest lucru, prin urmare nu s-a prezentat nici la şedinţa care era convocată pentru orele 14ºº,
o parte din Comisia de validare, respectiv reprezentanţii din celelalte două partide – Partidul
Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat.
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În situaţia de faţă vedeţi cine face circul, cine face boicotul în acest judeţ, cine sunt
aleşii de la cele două partide pentru a face treabă în judeţul nostru şi să analizaţi dv., presa,
de ce apar în emisiunile dv. şi ce vor să transmită celor care i-au ales. Totul e o parodie
sinistră în ceea ce priveşte prestaţia domniilor lor.
În situaţia în speţă, nu putem trece, deşi normal avem majoritate până la demisionarea
celor doi consilieri, dar nu putem lucra întrucât cvorumul nu există. Cu 14 consilieri nu putem
lua decizia de validare a noilor mandate.
Luna aceasta nu o să mai fie şedinţă ordinară – pentru că luarea actului de
demisionare, respectiv de incompatibilitate trebuie să-l facem într-o şedinţă ordinară –
urmând ca ea să fie reluată, respectiv ordinea de zi acestei şedinţe să fie reluată într-o altă
şedinţă ordinară în luna martie.
Prin urmare, ne cerem scuze cetăţenilor judeţului pentru neprezentarea celor două
partide la şedinţă, ne cerem scuze şi presei pentru că v-am convocat la şedinţa de Consiliu
Judeţean din data de 26.02.2009, orele 14ºº.
La revedere şi ne revedem la şedinţa ordinară din luna martie.
Vă mulţumesc.

*

Şedinţa se declarã închisã.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu-Mihai Rusu

Intocmit: MOLDOVAN NICOLETA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iosif Redl

