ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 21 iunie 2012, cu ocazia şedinţei de investire în funcţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

La şedinţă au fost prezenţi: Victor Viorel Ponta – prim-ministrul României;
Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ; Nastasia-Ani Bob – prefectul judeţului; Ovidiu-Victor
Frenţ – subprefectul judeţului; Redl Iosif – secretarul judeţului; Nicolae Marian –
Preşedintele Tribunalului Bistriţa-Năsăud; Berari Reghina-Ioana – Preşedintele Biroului
Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 6 Bistriţa-Năsăud; primari PSD; membri şi
simpatizanţi ai alianţei USL; reprezentanţi ai unor instituţii din judeţ; preoţii parohi ai
bisericilor din Bistriţa-Năsăud.
*
În deschidere, se intonează imnul naţional.
*
Nastasia-Ani Bob: - prefectul judeţului –
Conform prevederilor art. 89 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar deschisă şedinţa
publică pe depunerea jurământului de către Preşedintele Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud şi investirea în funcţie a acestuia, în urma scrutinului electoral din 10 iunie 2012, cu
participarea Preşedintelui Tribunalului Bistriţa-Năsăud, domnul judecător Nicolae Marian şi
a doamnei judecător Reghina-Ioana Berari – Preşedintele Biroului Electoral de
Circumscripţie Judeţeană Nr. 6 Bistriţa-Năsăud, în prezenţa onorabilă a prim-ministrului
României – domnul Victor Viorel Ponta.
*
Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ – Mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului – rosteşte o rugăciune.
*
Judecătorul Nicolae Marian – Preşedintele Tribunalului Bistriţa-Năsăud – dă citire
Încheierii de validare în funcţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.
1004/2012, cu menţiunea că aceasta este definitivă şi irevocabilă şi îi solicită Preşedintelui
validat al Consiliului Judeţean să depună jurământul.
*
In continuare, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul Emil Radu
Moldovan, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, dă citire textului jurământului:
Subsemnatul EMIL-RADU MOLDOVAN, preşedinte al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu prevederile articolului 89 alineatele (6) şi (8) din Legea
nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Preşedintelui Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi a
Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud următorul jurământ:
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“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor judeţului Bistriţa-Năsăud.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu! ”
*
Secretarul judeţului, domnul Iosif Redl, prezintă Jurământul spre semnare
Preşedintelui Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Prefectului Judeţului şi Preşedintelui validat.
Preşedintele Tribunalului Bistriţa-Năsăud înmânează Preşedintelui validat un
exemplar al Jurământului şi îl declară pe acesta investit în mod oficial şi legal în funcţia de
Preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru mandatul 2012-2016, adresându-i
câteva cuvinte de felicitare.
*
Doamna prefect Nastasia-Ani Bob dă cuvântul domnului Preşedinte al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud – Emil Radu Moldovan – rugându-l să prezideze şedinţa în
continuare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Consiliul Judeţean –
Mulţumesc doamna prefect.
Am plăcerea şi onoarea să-l rog pe Preşedintele Consiliului Judeţean din mandatul
2008-2012 care, de altfel, îşi încheie mandatul astăzi, domnul Liviu-Mihai Rusu, să ne
adreseze câteva cuvinte.
Liviu-Mihai Rusu: - preşedinte Consiliul Judeţean - mandat 2008-2012 –
Excelenţa voastră, domnule prim-ministru, Înaltpreasfinţia vostră, domnule
preşedinte al Tribunalului, doamna preşedinte a Biroului Electoral Judeţean, doamna
prefect, preacucernici părinţi, domnilor pastori, domnilor comandanţi, onorată asistenţă,
stimaţi reprezentanţi ai presei, dragi prieteni, dragi colegi.
Vă mulţumesc, domnule preşedinte astăzi investit, pentru onoarea, diplomaţia şi
eleganţa cu care mi-aţi dat primul cuvântul dintre vorbitori. Apreciez calităţile
dumneavoastră de deputat în cele două mandate, de preşedinte de partid şi astăzi investit
în importanta şi greaua funcţie de preşedinte al Consiliului Judeţean.
Cuvântul meu nu o să fie lung, eu vă felicit şi vă doresc succes în ceea ce o să
faceţi. Este bine că alegătorii doresc alternanţă la fiecare mandat în ceea ce priveşte
alegerea preşedintelui şi ar fi bine să meargă pe toate variantele ale puterii administrative,
pentru că puterea îndelungată afectează probabil subconştientul nostru şi uneori devine din
calitate, defect.
Ceea ce face alesul în mandatul său sunt faptele şi nu vorbele. Toţi venim cu
proiecte, toţi venim cu programe, dar de fapt calitatea preşedintelui se vede la sfârşitul
mandatului. Eu cred că actualul preşedinte va fi preşedintele întregului judeţ, chiar şi al
meu, şi se va strădui să facă bine pentru acest judeţ.
Eu vă doresc mult succes, să vă alegeţi echipa aşa cum ştiţi mai bine şi munca pe
care o veţi presta, sper că sunteţi conştient că este zi lumină înspre binele conjudeţenilor
noştrii. Eu sfaturi nu vă dau, nici sugestii, dumneavoastră aveţi un program, sunteţi tânăr,
sunteţi puternic şi cred că o să conduceţi bine.
În ce ne priveşte, eu doresc ca a noastră clasă politică să conştientizeze, fiind
matură după 20 de ani, că nu mai este timp de patimă politică. Jocurile politice sunt
inerente, însă patima politică dusă până la ură nu se justifică şi până la urmă noi, ca
oameni trăitori ai acestei vieţi, nu avem nimic de împărţit, domnule preşedinte. Avem de
muncit numa pentru oameni, mai bine sau mai rău, cum ştim să facem, dar nu avem nimic
de împărţit şi nu trebuie să ne urâm unii pe alţii.
Nu suntem duşmani, pentru că suntem fii ai acestui judeţ şi ai acestei ţări. Suntem
în partide diferite şi asta ne face să învăţăm şi să arătăm că politica înseamnă construire şi
nu demolare.
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Eu vă mulţumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-aţi dat-o de a rosti primul
cuvânt. Vă felicit, vă doresc numai bine, să fiţi sănătos şi după un mandat, să puteţi spune
multe lucruri celor care v-au ales.
Vă mulţumesc şi dv., vă mulţumesc tuturor.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Consiliul Judeţean –
Înaltpreasfinţia vostră părinte mitropolit, domnule prim-ministru, domnilor primari,
doamna prefect, domnule preşedinte al Tribunalului, doamna preşedinte a Biroului Electoral
Judeţean, preacucernici părinţi protopopi, domnilor comandanţi, domnilor consilieri judeţeni,
stimaţi invitaţi, stimaţi reprezentanţi ai mediei din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Este o onoare şi o mare responsabilitate pentru mine, începând de astăzi,
încrederea care mi-a fost acordată de către cetăţenii judeţului. Mă voi strădui din toate
puterile mele ca starea de normalitate să guverneze în judeţul Bistriţa-Năsăud, ca răfuielile
politice să rămână momente de tristă amintire şi îmi doresc foarte mult ca fiecare dintre noi,
indiferent de partidul pe care îl reprezentăm, să ne folosim energiile pentru a rezolva
problemele oamenilor din judeţul Bistriţa-Năsăud şi pentru a sprijini proiectele pentru
dezvoltarea judeţului.
Vă mulţumesc domnule preşedinte Liviu Rusu pentru prezenţa dv. aici, pentru
gestul de normalitate de a trece în mod normal, în mod civilizat de la un mandat la celălalt
şi vă asigur că nu mă duc la Consiliul Judeţean să mă răfuiesc cu nimeni, nici să mă răzbun
pe nimeni, nu voi ezita nici un moment ca atunci când voi simţi nevoia să pun o întrebare,
să mă adresez dv. sau domnului preşedinte Gheorghe Marinescu.
Cred că aşa ar trebui să se deruleze lucrurile normal, cred că trebuie folosită
fiecare energie în sens pozitiv şi cred că lumea s-a săturat de circ politic, de răfuieli şi de
dispută. Îmi doresc ca pecetluirea mea la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud să marcheze o
stare de normalitate, să putem să convieţuim în mod civilizat cu toţii în acest judeţ şi ceea
ce putem aduce ca plus de valoare fiecare dintre noi, să poată fi adus şi pus în practică la
nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.
Vă mulţumesc mult domnule prim-ministru că, în momente nu tocmai uşoare pentru
dv., pentru mine şi pentru mulţi alţi colegi ai noştri, aţi ales să daţi dovadă încă o dată,
astăzi, că aţi înţeles ce înseamnă funcţia de prim-ministru al României, că viaţa merge
înainte cu grele, cu lucruri frumoase sau mai puţin frumoase şi vă mulţumesc din suflet că
astăzi, într-un moment extrem de important al vieţii mele, când părăsesc activitatea
majoritar politică pentru a avea o activitate majoritar administrativă, sunteţi aici alături de
mine şi asta înseamnă că sunteţi alături de locuitorii judeţului Bistriţa-Năsăud şi de dorinţele
de care are mare nevoie acest judeţ.
Suntem un judeţ destul de sărac, suntem un judeţ cu foarte multe probleme, ştim ce
avem de făcut, suntem pregătiţi de munca pe care o avem, dar avem nevoie de sprijinul dv.
şi de sprijinul Guvernului României condus de domnia voastră.
Vă asigur că atât eu, cât şi colegii mei consilieri judeţeni şi colegii mei primari, vom
încerca să arătăm oamenilor că se poate face un alt tip de administraţie, că putem să fim
civilizaţi, că putem să ne respectăm unii pe alţii şi oamenii să poată să-şi recâştige
încrederea în cei care îi reprezintă.
Vă mulţumesc Înaltpresfiinţia voastră că aţi făcut eforturi să fiţi aici, le mulţumesc
tuturor reprezentanţilor cultelor religioase. Suntem un judeţ multi-cultural, multi-etnic, avem
şi putem face multe lucruri frumoase împreună.
Închei prin a vă spune că voi fi prietenul fiecărui dintre dv. care vreţi să fiţi partenerii
Consiliului Judeţean pentru dezvoltarea judeţului Bistriţa-Năsăud.
Vă mulţumesc pentru efortul de a fi venit astăzi alături de mine, apreciez foarte mult
acest lucru şi de mâine dimineaţă mergem cu toţii la muncă.
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Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi, să ne dea bunul Dumnezeu sănătate
tuturor şi eu mă rog bunului Dumnezeu să mă păstreze acelaşi care am fost până acuma,
cu sănătate şi putere de muncă, pentru că avem multe lucruri de făcut. Doamne ajută!
În continuare îl rog pe Primarul Municipiului Bistriţa, gazda noastră de astăzi şi îi
mulţumesc că ne-a primit aici – sala de şedinţe a Consiliului Judeţean fiind mai mică – îl rog
pe bunul meu prieten Ovidiu Creţu, partenerul meu pentru dezvoltarea municipiului Bistriţa,
să ne adreseze câteva cuvinte.
*
Ovidiu Creţu: - primarul municipiului Bistriţa –
Domnule prim-ministru, Înaltpreasfinţia voastră, stimată audienţă, sala mare a
primăriei sau sala consiliului local este onorată să găzduiască instalarea în funcţie a
preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Este pentru prima dată când se întâmplă
acest lucru şi este un semn, evident, că relaţiile dintre Primăria Municipiului Bistriţa şi
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud intră în normalitate. Nu s-a mai întâmplat acest lucru
până acum şi probabil că şi de aceea relaţiile dintre primarul municipiului Bistriţa şi
preşedintele Consiliului Judeţean nu au fost dintre cele mai bune. Nu înseamnă că nu s-au
respectat ca oameni, dar colaborarea care ar fi vrut bineînţeles la o dezvoltare mai
accentuată, mai armonioasă şi mai puternică a judeţului Bistriţa-Năsăud, inclusiv a
municipiului Bistriţa n-a avut loc şi o aşteptăm de acuma.
Ne punem mari speranţe, domnule preşedinte Radu Moldovan, în activitatea dv. la
Consiliul Judeţean, în activitatea dv. ca o legătură între administraţia publică locală
reprezentată de primării şi Guvernul României, pentru că judeţul Bistriţa-Năsăud, unităţile
administrativ-teritoriale au nevoie, în primul rând, de un tratament corect, de un tratament
echitabil cu celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ sau din afara lui, de asemenea,
avem nevoie de sprijin guvernamental pentru proiectele importante pe care le are atât
municipiul Bistriţa, cât şi judeţul Bistriţa-Năsăud.
Municipiul reprezintă circa 27%-28% din populaţia judeţului, dar produsul intern brut
al judeţului se produce în proporţie de peste 70% din Bistriţa. Deci, importanţa municipiului
în economia judeţului, în judeţ la modul general, este foarte mare. Şi dorim ca această
poziţie, influenţa municipiului, să se simtă benefică în fiecare localitate din judeţul BistriţaNăsăud. Şi influenţa Consiliului Judeţean să se simtă benefică în fiecare stradă şi în fiecare
cartier din municipiul Bistriţa.
Vă mulţumesc domnule prim-ministru că sunteţi din nou la Bistriţa. Sunteţi a doua
oară în această calitate şi de fiecare dată ne aşteptam să nu veniţi. Prima dată v-aţi anunţat
participarea în calitate de deputat, apoi aţi fost desemnat prim-ministru şi v-aţi ţinut cuvântul
şi aţi venit la lansarea candidaţilor USL. Şi acuma eram cu sufletul la gură, credeam că nu o
să veniţi, pentru că, într-adevăr lucrurile la nivel naţional nu sunt tocmai ok. Şi totuşi, v-aţi
făcut timp, arătând că un prim-ministru al României este prim-ministru şi la Bistriţa, nu
numai la Bucureşti.
Vă mulţumesc pentru gestul care l-aţi arătat pentru locuitorii municipiului Bistriţa şi
pentru locuitorii judeţului Bistriţa-Năsăud.
Domnule preşedinte Radu Moldovan, vă doresc să aveţi succes. Îmi doresc să am
colaborarea dv. şi vă ofer colaborarea mea.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Consiliul Judeţean –
Mulţumesc domnule primar.
Ca de fiecare dată, am uitat ce era mai important. Nu ştiu dacă e momentul potrivit,
dar simt nevoia să o fac. În sală sunt prezente şi mama mea şi fiica mea, cărora vreau să le
cer scuze pentru tot ce au auzit despre mine în campania electorală. Chiar dacă eu cred că
ele mă cunosc în mare măsură, vreau să le mulţumesc pentru că mă înţeleg şi vreau să le
asigur că nu o să le fac să aplece niciodată capul jos.
Domnule prim-ministru, aveţi cuvântul.
*
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Victor Viorel Ponta: - prim-ministrul României –
Mulţumesc. Bună ziua Înaltpreasfinţia voastră, doamna prefect, domnule
preşedinte, stimaţi invitaţi. Mă aflu astăzi aici, la acest moment important, de debut a unei
noi administraţii, în primul rând ca un semn de respect şi chiar un semn de dragoste pentru
judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru oamenii pe care îi cunosc de foarte mult timp aici şi pentru
toţi locuitorii acestui judeţ.
Am considerat necesar să fiu prezent şi, într-adevăr, temerile domnului primar
Creţu le-am avut şi eu de dimineaţă, dacă pot să plec din Bucureşti, dacă e bine să vin la
Bistriţa, aşa cum era de altfel programat de aproape o săptămână.
Am considerat că trebuie să vin aici pentru că sunt mai hotărât ca niciodată, sunt
mai decis ca niciodată, să duc până la capăt ceea ce eu consider o luptă pentru
normalitate, o luptă pentru revenirea noastră a tuturor, oameni politici sau oameni nepolitici,
oameni de dreapta, de stânga, oameni de o anumită religie sau de alta, de o etnie sau de
alta, o luptă pentru ceea ce ne dorim cu toţii, să redevenim o ţară în care se poate trăi
normal, în care putem să trăim fără să ne urâm, fără să ne şantajăm, fără să ne acuzăm,
fără să încercăm de fiecare dată să ne plătim poliţe şi să ne plătim datorii din trecut.
Atunci când am acceptat invitaţia noului preşedinte, domnului Moldovan, de a
participa la acest eveniment, era imediat dupa data 10 iunie a.c., un moment pe care eu
l-am apreciat în mod deosebit, nu din punct de vedere politic, ca rezultat politic, ci în primul
rând ca pe un semtiment pe care l-am simţit la foarte mulţi dintre români, un semtiment de
optimism, un sentiment chiar de bucurie şi de speranţă că ceea ce a fost rău, ceea ce a fost
rău în campania electorală, bătăliile, cuvinte, acuzaţiile grele rămân în urmă şi de pe 11
iunie, oamenii pot să trăiască împreună, pot să muncească împreună şi pot să se respecte,
aşa cum ne-au dovedit astăzi domnul Rusu şi domnul Moldovan, doi oameni care au fost
adversari politici, dar care prin prezenţa şi prin ceea ce au spus astăzi, ne-au arătat că
există cu adevărat această speranţă a unei vieţi normale.
Vreau să vă spun, în calitatea mea de prim-ministru a României, de om care ţin şi
am o datorie faţă de Bistriţa şi una faţă de toate judeţele şi toate categoriile populaţiei, că
această stare de optimism, stare de normalitate - o numesc din nou - indiferent că unii
câştigaseră alegerile şi alţii le pierduseră, era o senzaţie corectă şi prezentă în toată ţara.
Din păcate, în ultimele zile mi-am dat seama că bătălia nu e aşa de uşoară şi că răul are
foarte multe feţe şi că există în continuare răutate, neomenie, dorinţă de răzbunare.
Am venit astăzi ca să vă spun dv. şi o să merg şi în alt judeţ al ţării şi o voi face
peste tot pe unde voi merge ca prim-ministru al României, că sunt foarte hotărât să-mi
dedic toate forţele, toate puterile mele de om tânăr şi de om crescut în această ţară, nu
pentru a deschide alte răni, ci pentru a le vindeca pe cele care iată ne despart şi ne-au
despărţit şi până azi noapte chiar. Să vă spun că sunt absolut hotărât să fac tot ce ţine de
mine pentru a reuşi să regăsesc, alături de dv., sentimentul de solidaritate, nu cel de
discriminare şi de ură a unei categorii împotriva alteia. Să vă spun că sunt absolut convins
că împreună şi uniţi putem să fim mai buni decât divizaţi şi decât crezând de fiecare dată că
distrugerea şi eliminarea adversarului poate să ne aducă acea fericire sau acea linişte pe
care, de fapt, nu o aduce niciodată.
Vreau să cred că şi în Bistriţa-Năsăud, oamenii pot să lase deoparte ceea ce i-a
despărţit până pe 10 iunie. Cei care au câştigat pot să încerce să îşi facă datoria faţă de
întreaga comunitate, nu doar faţă de cei care i-au ales sau doar cei care i-au sprijinit, ci faţă
de toţi cei care trăiesc în judeţul dv., în oraşele dv. sau în comunele dv. Vreau să cred că vă
voi avea pe toţi, absolut toţi, aliaţi în această luptă pentru normalitate şi în această bătălie
pentru a dovedi că omenia este întotdeauna mai bună decât neomenia, că solidaritatea
este întotdeauna mai bună decât ura între noi şi să vă spun că împreună, cred că putem să
fim mai puternici într-o bătălie absolut esenţială pentru judeţul dv. şi pentru întreaga ţară, de
a ne regăsi normalitatea, liniştea, respectul, toate acele calităţi pe care, cel puţin în ultimele
zile, am crezut cu toţii că le-am pierdut pentru totdeauna, că le putem pierde pentru
totdeauna.
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Vreau să urez mult succes domnului preşedinte al Consiliului Judeţean, vreau să
urez mult succes noilor primari.
Vreau să îi spun în mod special mulţumesc unui primar care, în urmă cu un an şi
jumătate, mi-a vorbit prima dată despre unitate şi despre cât de puternici putem să fim dacă
suntem uniţi. Şi vreau să îi spun şi "La mulţi ani" pentru că este ziua lui. Este domnul primar
de la Coşbuc, domnul Anghel Niculae. Vreau să cred că oamenii la Coşbuc sunt mult mai
înţelepţi decât cei de la Bucureşti, că oamenii din fiecare judeţ al acestei ţări pot să fie mult
mai buni, mult mai înţelepţi, mult mai solidari şi pot să dea dovadă de compasiune, adică
exact ceea ce poate, în ultimul timp, nu au văzut acolo unde ar fi trebuit să vadă la cei care
conduc.
Sunt foarte hotărât să duc această bătălie. Am considerat că este un lucru normal,
dacă am promis şi dacă am anunţat că vin la Bistriţa, să nu anulez această vizită, să fiu
alături de dv. Vă urez mult succes şi, indiferent de funcţiie politice – vreau să vă spun un
lucru: am fost acuzat azi noapte că sunt om, că mă comport ca un om, ca un om care are
trăiri, ca un om care are sentimente – vreau să vă cer, domnule preşedinte, să fiţi
întotdeauna, în primul rând om şi după aceea preşedinte, prim-ministru, primar. Şi să le
spuneţi, celor care consideră că asta este un lucru rău, că avem o altă datorie faţă de
ceilalţi oameni şi că atunci când o îndeplinim, este singurul lucru bun care putem să-l
facem.
Vă mulţumesc. Ţin foarte mult la Bistriţa-Năsăud. Voi face tot ce ţine de mine
pentru a vă sprijini în proiectele dv. şi, cred sincer că, greu, cu sacrificii, cu dureri, cu răni,
cu victime, o să câştigăm această bătălie extraordinară pentru a trăi din nou normal în ţara
noastră. Vă mulţumesc.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte Consiliul Judeţean –
Mulţumesc mult domnule prim-ministru şi sper ca de astăzi, la Bistriţa, de la 15 şi 9
minute să înceapă lupta noastră, a tuturor, pentru a reinstaura starea de normalitate în ţara
în care trăim cu toţii, în ţara în care ne-am născut şi am crescut.
Vă mulţumesc din suflet tuturor pentru prezenţă, iar pe colegii din mass-media îi rog
să rămână pentru declaraţiile primului-ministru şi pentru a răspunde întrebărilor dv., iar pe
toţi ceilalţi îi invit să închine un pahar de şampanie în cinstea noastră a tututor. O să ajung
şi eu după ce se termină conferinţa de presă a prim-ministrului.
Vă mulţumesc încă o dată pentru prezenţa dv. aici. Să vă întoarceţi cu bine acasă.
De mâine uşile Consiliului Judeţean sunt larg deschise pentru fiecare dintre dv. care vrea
să aducă un plus de valoare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud.
Doamne ajută !
*
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

SECRETARUL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD,
Iosif Redl

Intocmit: Moldovan Nicoleta
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