ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC 6/374 din 14.01.2013

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 21 decembrie 2012, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 21
decembrie 2012 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al Judeţului
Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 11.00.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. 276 din 14 decembrie 2012, consilierii judeţeni au fost convocaţi la şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 19 decembrie 2012, iar conform
prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 280 din 17
decembrie 2012, consilierii judeţeni au fost reconvocaţi la şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Nãsãud din data de 21 decembrie 2012 în scris, prin invitaţie, telefonic şi
prin mass-media.
Din partea aparatului de specialitate participă: Mica Oprea – director executiv; Tiniş
Viorel – director executiv; Jurje Ana – şef serviciu; Ghircoiaş Ioana – consilier superior;
Moldovan Nicoleta – consilier asistent; Vereş Paul – consilier principal.
În calitate de invitaţi participã reprezentanţii mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor participanţilor şi
declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Bună ziua stimaţi colegi.
Am rugămintea să vă introduceţi toţi cartelele de vot în aparate, pentru a putea
verifica prezenţa. Sunt prezenţi 24 consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean.
Lipseşte domnul vicepreşedinte Dolha Nechita Stelian şi următorii consilieri judeţeni:
Deneş Ioan; Pană Adriana Doina; Suciu Vasile Daniel; Moldovan Andrei Valentin; Sighiartău
Robert Ionatan.
*
Începem cu Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud din data de 28 noiembrie 2012.
Dacă sunt intervenţii pe acest punct. Dacă nu, cu permisiunea dumneavoastră,
deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 22 voturi “pentru” şi o “abţinere” procesul-verbal al şedinţei anterioare
a fost aprobat.
*

Proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea beneficiarilor de burse şi alocaţii
băneşti acordate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul
universitar 2012-2013.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2012, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 41/2012.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a
statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, 2012.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud a unor spaţii din domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi
Canalizare Bistriţa-Năsăud a unor spaţii din domeniul public al judeţului
Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
6. Diverse.
Şi vă propun suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de reprezentant
al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a S.C. Lucrări
Drumuri şi Poduri SA Bistriţa.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de reprezentant
al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie la
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Lacrima” Bistriţa.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
În ambele cazuri este vorba de doamna fost consilier judeţean, care şi-a depus
demisia, Adriana Doina Pană.
Dacă sunt intervenţii sau propuneri din partea dumneavoastră pentru ordinea de zi.
Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*

Trecem la primul proiect de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind
desemnarea beneficiarilor de burse şi alocaţii băneşti acordate de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul universitar 2012-2013.
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Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, pe procedură.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog domnule consilier.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Fiind şedinţă ordinară, ar trebui să daţi consilierilor
judeţeni prilejul de a adresa întrebări şi interpelări executivului.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Aveţi cuvântul. Vă rog s-o faceţi.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. În ultima săptămână a campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din data de 9 decembrie 2012, aţi amplasat în tot judeţul banere cu
chipul dumneavoastră. Un asemenea gest are, în opinia mea, un profund caracter electoral
şi a fost menit să influenţeze opţiunea electorală a alegătorii şi asta, în pofida faptului că aţi
susţinut în repetate rânduri că sunteţi preocupat doar de administraţie, nu şi de politică.
Astfel de fapte sunt condamnabile, iar prezenta interpelare are rolul de a soma ca ele
să înceteze. Nu este normal să vă puneţi dumneavoastră funcţia pe care aţi obţinut-o prin
votul cetăţenilor, pentru a influenţa opinia acestora şi de aceea, vă solicit să ne comunicaţi
numărul şi locaţiile banerelor amplasate pe teritoriul judeţului.
Situaţia pe care eu am prezentat-o în interpelare ridică şi mai multe întrebări. Care
este sursa de finanţare utilizată pentru conceperea, producţia şi amplasarea banerelor în
discuţie? Dacă sursa de finanţare este bugetul Consiliului Judeţean, care este suma utilizată
din buget pentru această acţiune cu profund caracter electoral?
Aveţi de gând să păstraţi aceste banere pe tot parcursul mandatului dumneavoastră?
Aţi face o economie, pentru că sărbători sunt tot timpul anului.
De asemenea, în cursul acestei săptămâni au apărut în cutile poştale ale cetăţenilor
judeţului felicitări cu chipul dumneavoastră. Ţin să vă reamintesc că s-a încheiat campania
electorală, că ar trebui să ne concentrăm pe problemele reale ale judeţului şi să nu cheltuiţi
banii bugetului judeţean şi aşa restrâns.
Întrebările la care solicit răspuns sunt următoarele:
- Care e sursa de finanţare pentru aceste felicitări?
- Care sunt sumele alocate atât pentru producţia, cât şi pentru difuzarea acestora?
Rog ca răspunsul la interpelare, cât şi la întrebări să fie comunicate în scris până la
viitoarea şedinţă a Consiliului Judeţean şi să fie însoţite de facturile furnizorilor de servicii şi
de eventualul protocol cu Poşta Română.
Mulţumesc. Vă înmânez în scris interpelarea, aşa cum prevede Regulamentul
Consiliului Judeţean, şi aştept răspuns.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
O să primiţi şi răspunsul în scris, domnule consilier.
Mă rog, nu ştiu în ce măsură am putut să influenţez eu votul cu urările de „Sărbători
fericite”. Din cauza colegilor dumneavoastră de la PDL alegerile nu au putut fi făcute în
octombrie, într-o perioadă a anului în care condiţiile climaterice erau mai bune pentru
campanie electorală şi alegeri. Datorită acestui fapt ele s-au suprapus cu începerea lunii
decembrie.
Banerele şi felicitările sunt un gest de respect din partea mea pentru cetăţenii acestui
judeţ, un mod de a-i felicita pentru sărbătorile de iarnă. Precizez că resursele nu sunt
resurse publice. Îl avem aici pe domnul Tiniş Viorel – directorul economic al Consiliului
Judeţean – şi o să vă răspund şi în scris la interpelarea dumneavoastră.
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Înţeleg supărarea dumneavoastră, domnule consilier şi dezamăgirile care le trăiţi în
această perioadă dar, totuşi, aş prefera ca dezbaterile politice să le facem în altă parte şi nu
în şedinţele Consiliului Judeţean.
Banerele şi felicitările nu au nici un fel de tentă electorală. Banerele o să fie păstrate
atât cât bunul simţ prevede ca ele să rămână să salute cetăţenii judeţului Bistriţa-Năsăud de
sărbătorile de iarnă. Pe urmă ele vor fi date jos. Şi, încă o dată, aş fi extrem de bucuros
dacă dezbaterile politice ar rămâne în afara plenului Consiliului Judeţean.
Deci, încă o dată, fac precizarea că nu au fost folosiţi bani publici pentru producţia
acestor materiale prin care Preşedintele Consiliului Judeţean şi Instituţia Consiliului
Judeţean felicită de sărbători cetăţenii judeţului Bistriţa-Năsăud.
Sigur, poate dumneavoastră aşa sunteţi obişnuiţi, pentru că asta era o patimă înainte
de a veni eu, banii publici erau folosiţi pentru campanie electorală. Dar eu am învăţat ceva
din greşelile trecutului şi încerc să nu fac aceleaşi greşeli.
Dacă mai sunt alte întrebări şi interpelări din partea dumneavoastră.
*
Dacă nu mai sunt alte întrebări sau interpelări, cu permisiunea dumneavoastră,
trecem la primul proiect de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea
beneficiarilor de burse şi alocaţii băneşti acordate de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud pentru anul universitar 2012-2013.
Comisia de cultură, vă rog avizul
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia economică, domnul vicepreşedinte.
Todea Ştefan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Eu am aici de la Comisia economică o propunere de creştere a cuantumului bursei.
Vă rog domnul consilier Marc Vasile
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Domnul preşedinte, stimaţi colegi.
În Comisia economică s-a data viz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, cu
următorul amendament. Ţinând cont că numărul beneficiarilor de alocaţii băneşti din
centrele de plasament este mult mai mic decât în anii anteriori, am considerat să majorăm
cuantumul unei burse, respectiv alocaţii băneşti de la 300 de lei la 400 de lei.
În aceste condiţii nu este afectat sub nici o formă bugetul Consiliului Judeţean. Am
înţeles că şi în celelalte comisii s-a discutat această chestiune şi colegii au fost de acord, în
principiu, cu majorarea cuantumului de la 300 de lei la 400 de lei. Repet, datorită faptului
că numărul beneficiarilor de alocaţii băneşti din centrele de plasament este mult mai mic.
Au fost la un moment dat 46 de beneficiari şi în momentul de faţă sunt în jur de 22 de
astfel de beneficiari. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles domnul consilier. Înţeleg că, Comisia economică a dat aviz favorabil
acestui proiect, cu următorul amendament: „cuantumul bursei, respectiv alocaţiei băneşti să
crească de la 300 de lei la 400 de lei”.
Domnule secretar, vă rog.
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Iosif Redl: - secretarul judeţului –
Astăzi am primit o informaţie. O fată de la Centrul de Plasament Beclean s-a retras
din sistem. Deci, practic, vom renunţa la alocaţia bănească propusă pentru Bica Cecilia
Tedora – de la articolul 3 al proiectului de hotărâre, poziţia 1 de la Centrul de Servicii
Sociale Comunitare Beclean.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Deci, câţi mai rămân de la centrele de plasament?
Iosif Redl: - secretarul judeţului –
6 studenţi.
Marc Vasile: - consilier judeţean –
Foarte puţini. Eu zic că nu afectează cu nimic majorarea acestui cuantum.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Propun votarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul făcut de către Comisia
economică, adică creşterea cuantumului bursei, respectiv alocaţiei băneşti de la 300 de lei
la 400 de lei.
Îmi cer scuze. Prima aprobare este a celor doi beneficiari de la articolul 1 al
proiectului de hotărâre şi pe urmă proiectul de hotărâre cu amendamentul propus.
Deci, vă supun votului dumneavoastră acordarea unei burse de merit pentru
domnişoara VANCEA IOANA MIHAELA, cu precizarea că desemnarea beneficiarilor a fost
făcută, conform Regulamentului, în Comisia de cultură.
Este nevoie de votul secret al majorităţii consilierilor prezenţi.
Am deschis procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” s-a aprobat acordarea unei bursei de merit pentru
domnişoara VANCEA IOANA MIHAELA.
Vă supun votului dumneavoastră acordarea unei burse de merit pentru domnul
TOMOIAGĂ CIPRIAN IOAN. La fel, este nevoie de votul secret al majorităţii consilierilor
prezenţi.
Deschid procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” s-a aprobat acordarea unei bursei de merit pentru
domnul TOMOIAGĂ CIPRIAN IOAN.
Şi acuma vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre integral, cu
amendamentul făcut de către Comisia economică, adică creşterea cuantumului bursei,
respectiv alocaţiei băneşti de la 300 de lei la 400 de lei.
Deschid procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
*
Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe
anul 2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.
41/2012.
Sunt două colege din cadrul aparatului de specialitate care au îndeplinit condiţiile
legale pentru a promova în funcţie.
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc doamna preşedintă. Comisia economică.
Todea Ştefan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
Punctul 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei
şi a statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, 2012.
Comisia de cultură, vă rog avizul.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia economică.
Todea Ştefan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud a unor spaţii din domeniul public al
judeţului Bistriţa-Năsăud.
Proiectul de hotărâre a fost amendat de către Comisia de administraţie şi o rog pe
doamna preşedinte să prezinte avizul şi amendamentul.
Doamna preşedinte, vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Comisia de administraţie, în urma analizării
proiectului, a apreciat oportun ca în cuprinsul acestuia să fie inserat şi un document din
care să rezulte drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi contractante.
Aparatul tehnic a elaborat două documente. Primul s-a intitulat Protocol de
colaborare, iar cel de-al doilea a fost intitulat Contract de comodat. Comisia de administraţie
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a apreciat faptul că acest Contact de comodat este documentul care poate fi inserat în
cuprins, întrucât reflectă toate drepturile şi obligaţiile pe care le au cele două părţi
semnatare.
În necesitatea inserării acestei prevederi, am pornit de la premisa că Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară nu este subordonată Consiliului Judeţean, este o asociaţie
nonprofit, nonguvernamentală, astfel încât nu i se poate aplica acelaşi tratament ca şi la
Biblioteca Judeţeană, care este în subordinea Consliului Judeţean.
Drept urmare, aveţi în mape Contractul de comodat pe care noi l-am apreciat ca fiind
bun şi care ar putea fi inserat în articolul 1 al proiectului de hotărâre, imediat după
menţionarea celor două anexe, astfel încât Contractul de comodat să fie anexa nr. 3.
Deci, cu acest amendamet, aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Todea Ştefan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumiri Comisiei de administraţie care ne ajută să completăm lucrurile şi, desigur,
aş fi fost fericit ca membrii Comisiei de administraţie să fi avut grijă şi până acuma ca
aceste ADI-uri să funcţioneze în legalitate în spaţiile respective. Dar e bine că şi mai târziu
le punem în regulă şi vă mulţumesc.
Dacă sunt alte intervenţii.
Dacă nu, deschidem procedura de vot pentru proiectul de hotărâre, cu
amendamentul făcut de către Comisia de administraţie. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
Proiectul nr. 5 – Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi
Canalizare Bistriţa-Năsăud a unor spaţii din domeniul public al judeţului BistriţaNăsăud.
Comisia de administraţie a făcut acelaşi amendament. Vă rog doamna preşedinte,
avizul comisiei.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Deci, cu amendamentul formulat şi pentru considerentul pe care l-am expus la
proiectul de hotărâre anterior, aviz favorabil
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Todea Ştefan: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc.
Dacă sunt intervenţii. Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
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Cu permisiunea dumneavoastră, o să intrăm în continuarea ordinii de zi cu cele două
proiecte propuse suplimentar:
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de reprezentant
al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a S.C. Lucrări
Drumuri şi Poduri SA Bistriţa, a doamnei consilier judeţean Adriana Doina Pană, în urma
demisiei din funcţia de consilier judeţean.
Comisia de urbanism, vă rog avizul.
Stroe Iulian-Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia de administraţie.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, deschid procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 25 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de reprezentant
al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de Administraţie la Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Lacrima” Bistriţa, a doamnei consilier judeţean
Adriana Doina Pană, în urma demisiei din funcţia de consilier judeţean.
Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Comisia de administraţie, vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
Înţeleg că domnul consilier Mereuţă Mircea are o intervenţie. Cu rugămintea să
încercăm să ne înscriem la Diverse.
Vă rog, domnul Mereuţă.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Stimaţi colegi, domnule preşedinte.
Deşi în primii ani după Revoluţie eram foarte entuziasmaţi şi sărbătoream acest
eveniment şi la televiziune se discuta şi în mass-media, cred că era foarte bine ca această
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şedinţă să înceapă cu un moment de reculegere pentru eroii Revoluţiei de acum 23 de ani.
Să nu-i uităm, pentru că datorită lor suntem aici în acest Palat Administrativ.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Îmi cer scuze. Nu am avut această idee. Va fi la ora 13ºº o manifestare organizată în
cinstea eroilor Revoluţiei din 1989. Era un gest pe care puteam să-l facem. O să fim mai
atenţi de aici încolo, domnule consilier judeţean.

*

Cu permisiunea dumneavoastră, în numele meu şi al colegilor, vă invităm să
închinăm un pahar de şampanie, atât noi, consilierii judeţeni, cât şi colegii din aparatul de
specialitate, colegii noştri jurnalişti care ne ajută prin mediatizarea activităţii noastre.
Să îngropăm toate lucrurile rele şi să ne dea Dumnezeu un an nou mai bun tuturor şi
cu precizarea că şampania nu este din banii Consiliului Judeţean, deci nu e din banii publici.

*

Declar şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

P R E Ş E D I N T E,
EMIL RADU MOLDOVAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
IOSIF REDL
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