CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 17 februarie 2012, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către consilierii locali: Csoma Botond, El
Hayes Arthur Roland, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, László Attila, Valtăr Marcu,
Brînduşa Alina Mândru, Radu Marin Moisin, Molnos Lajos, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob
Pântea, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Raţiu, Mihai Sandu, Marcelus
Lucian Suciu, Gheorghe Şurubaru şi Constantin Ioan Tomoş.
La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Steluţa Gustica
Cătăniciu şi Teofil Claudiu Peter.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obţine unanimitate (domnul cons. Moisin – viceprimar cu atribuţii delegate de primar – nu
participă la vot).
Se intonează Imnul de Stat al României.
Preşedintele de şedinţă – salută prezenţa la şedinţă a domnului Florin Stamatian –
prefectul judeţului Cluj, a domnului Alexandru Coroian – vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Cluj, precum şi a domnului Daniel Buda – deputat; dă citire Ordinului prefectului nr.
24/16.02.2012, anexă la dosarul de şedinţă; supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar, să exercite atribuţiile
conferite de lege primarului.
Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate (domnul cons. Moisin –
viceprimar cu atribuţii delegate de primar – nu participă la vot).
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar, să exercite atribuţiile
conferite de lege primarului.
Preşedintele de şedinţă – constată că sunt prezenţi trei membri ai Comisiei de
validare.
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Dl. cons. Lăpuşan – nu a auzit propuneri, pentru desemnarea unui viceprimar, să
exercite atribuţiile conferite de lege primarului.
Preşedintele de şedinţă – conform legii, nu pot exista alte propuneri în afara celor doi
viceprimari.
Dl. cons. Lăpuşan – consideră că acest aspect trebuia specificat; arată că, în ultimii
ani, „trebuie să recunoaşteţi şi se ştie foarte clar că, la Cluj, am avut o coaliţie P.D.L.U.D.M.R. şi cred că, aşa cum vă place ca în fiecare zi să spuneţi că aţi făcut numai lucruri
bune, trebuie să vă asumaţi şi lucrurile rele care s-au întâmplat în municipiul Cluj-Napoca şi
deficitul de imagine pe care l-a suferit municipiul Cluj-Napoca în ultima perioadă; din punctul
nostru de vedere, al celor din U.S.L., o să avem un primar legitim după alegerile locale din
iunie 2012; până atunci, putem respecta legea fără niciun fel de problemă, dar un primar se
legitimează prin alegeri; de asemenea, vreau să vă rog ca, în perioada următoare, să vă rog pe
cei din coaliţia P.D.L.-U.D.M.R., să aveţi curajul să-l înfruntaţi pe domnul viitor primar
interimar al municipiului Cluj-Napoca, să-i spuneţi ceea ce gândiţi, pentru că am ajuns în
situaţia de astăzi şi datorită faptului că nici domnul Emil Boc, nici dumneavoastră, n-aţi avut
niciodată curajul să-l înfruntaţi pe domnul Sorin Apostu şi, din punct de vedere moral, sunteţi
şi dumneavoastră vinovaţi pentru situaţia în care ne găsim astăzi; deci, v-aş ruga să aveţi
curajul să-i spuneţi domnului viitor primar interimar ce gândiţi, pentru că domnului Sorin
Apostu n-aţi avut curajul, nici unul dintre dumneavoastră, să-i spuneţi niciodată nimic; vă
mulţumesc”.
Dl. cons. Vuşcan – susţine că asistăm la un moment isoric trist şi umilitor pentru
cetăţenii Clujului, „care astăzi sunt obligaţi să accepte un nou primar, altul decât a rezultat
printr-un vot democratic; asta trebuie să o reţineţi şi să vă gândiţi un pic la ceea ce s-a
întâmplat; mulţumesc”.
Dl. cons. Chira – „voi fi foarte scurt în alocuţiunea mea; ieri am fost întrebat de un
ziarist dacă-mi este ruşine că sunt clujean: da, în acest moment îmi este ruşine că sunt clujean;
mulţumesc”.
Preşedintele de şedinţă – „sper să vă reveniţi”.
Dl. cons. Lăpuşan – „după iunie 2012 o să-şi revină; cu siguranţă că configuraţia
consiliului local se va schimba”.
Se trece la alegerea unuia dintre cei doi viceprimari, Laszlo Attila şi Radu Moisin,
prin vot secret. Pentru aceasta, secretarul municipiului îi invită la cabine pe consilierii locali
prezenţi la şedinţă, să-şi exercite dreptul la vot, în ordine alfabetică.
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Dl. Vasile Florin Stamatian – prefect al judeţului Cluj – „aş vrea să-mi exprim
numai câteva gânduri, şi din calitatea pe care o ocup temporar, cât şi în calitate de cetăţean al
Clujului; nu o să-mi fie ruşine niciodată că sunt cetăţean al Clujului, nu-mi va fi ruşine
niciodată, aportul care mi l-am adus, fie ca membru al consiliului local, fie ca profesor la
universitate, fie ca prefect”; nu crede că vreunul dintre cei prezenţi în sală poate să spună că
are vreun motiv real pentru a-i fi ruşine că este clujean; arată că, în ultimii opt ani, Clujul a
avut o dezvoltare cu totul aparte, în consiliul local, discutându-se şi luându-se decizii grele;
„aţi făcut însă lucruri extraordinare, indiferent cine a stat pe scaunul de primar; nimeni nu
poate să răspundă pentru faptele nimănui şi încă nu neg că şi la semnarea ordinului de prefect,
prin care am constatat vacantarea prin demisie, n-am avut o strângere de inimă, pentru că încă
nimeni n-a pus ştampila de vinovat pe dosarul fostului primar; în afară de faptele – dacă sunt,
se dovedesc reprobabile – pentru care va răspunde, a fost alături de dumneavoastră şi aţi putut
să-i spuneţi toţi orice, în şedinţa publică sau şi în privat”; arată că, astăzi, va fi ales un nou
primar care va trebui să realizeze nişte proiecte la care au participat toţi consilierii locali;
precizează că în municipiul Cluj-Napoca sunt în desfăşurare proiecte enorme, care implică o
responsabilitate enormă, în ceea ce priveşte respectarea termenelor şi derularea proiectelor,
acestea fiind făcute şi gândite pentru cetăţenii oraşului; rămâne ca aceştia să aprecieze, atunci
când va fi cazul, şi să aleagă un altul sau acelaşi primar, care să conducă oraşul mai departe;
arată că, în această perioadă dificilă, care a început odată cu votarea unuia dintre viceprimari
ca primar interimar, nu a constatat o scădere în ceea ce priveşte activitatea consiliului local,
nemodificându-se calitatea actului administrativ, nefiind pus în situaţia de a ataca hotărârile
adoptate de către consiliul local în contencios administrativ; le mulţumeşte consilierilor locali
pentru tot ceea ce au făcut, cerându-le ca, în puţinul timp care a mai rămas până la alegeri, să
fie alături de cel ce va fi desemnat primar interimar şi, împreună, să finalizeze proiectele care
trebuie terminate; de asemenea, trebuie pregătite alegerile, care vor consfinţi cine va fi la
putere şi cine va fi în opoziţie, însă indiferent de acest apect, obiectivul este acelaşi; consideră
că nu există diferenţe majore între partide, în ceea ce priveşte proiectele pentru Cluj-Napoca;
„toţi gândim la fel, pentru binele comunităţii, şi nu în ultimă instanţă, pentru că, de fapt,
binele comunităţii înseamnă şi binele meu şi binele familiei mele; deci, toţi gândim pentru
binele nostru; eu vă doresc să aveţi o activitate constructivă şi îl felicit de acum pe cel care va
fi desemnat, nu pentru o muncă uşoară, să facă faţă la ceea ce trebuie să realizeze Primăria
Cluj-Napoca, care are proiecte de o complexitate şi de o anvergură cu totul deosebită; vă
mulţumesc frumos”.
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D-na cons. Anastase – dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, încheiat în
urma exercitării votului secret şi a numărării buletinelor de vot, anunţând următoarele
rezultate: dintr-un total de 25 de voturi exprimate, 15 voturi au fost pentru domnul consilier
Moisin – viceprimar, cu atribuţii delegate de primar, cinci voturi au fost pentru domnul
consilier Laszlo – viceprimar, în timp ce cinci voturi au fost nule; „felicitări şi, dacă domnul
prefect Stamatian a ales să ne transmită gânduri de frăţie până în alegeri, pentru binele
comunităţii, domnule Moisin, eu aleg să vă spun două lucruri: nu uitaţi că, dacă tinereţea
dumneavoastră şi stresul pe care trebuie să-l suportaţi zi de zi sunt fireşti pentru aceste
vremuri, nu uitaţi oamenii din primărie, nu uitaţi directorii din subordinea dumneavoastră, nu
uitaţi că şi ei sunt stresaţi, au nevoie de comunicare, au nevoie de o vorbă bună, în toată ceaţa
pe care o tranzităm cu toţii; permiteţi-le oamenilor să vi se adreseze pentru că, de curând, vam spus, în dezbaterile publice, că o să ajungă să vă placă; prima mea recomandare este,
domnule Moisin, în toată această perioadă – învăţaţi să ascultaţi oamenii”.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – „aş dori să-l felicit pe Radu Moisin şi-i urez mult
mai mult calm; urmează o perioadă care nu va fi foarte uşoară şi necesită o acţiune fermă, cu
nişte mesaje scurte, dar foarte concise, şi necesită foarte, foarte mult calm; este un an electoral
şi nu trebuie să ne lăsăm antrenaţi în disputele la care, inevitabil, vom asista, în cursul acestui
an”.
Dl. cons. Adrian Popa – „din partea grupului P.D.L., dorim să-l felicităm pe domnul
Radu Moisin pentru funcţia de primar; totodată, îi spunem că suntem lângă dânsul, îl vom
sprijini în tot ceea ce va face în continuare pentru continuarea proiectelor, pentru terminarea
lor, pentru începerea unor noi proiecte, pentru a duce oraşul acolo unde a început, în urmă cu
şapte ani, într-adevăr, această dezvoltare a oraşului – extraordinară, pentru a putea continua şi
pentru a fi, în 2020, Capitală Europeană; felicitări încă o dată şi, într-adevăr, putere de muncă
şi multă răbdare”.
Preşedintele de şedinţă – „odată cu gândurile de felicitare şi de încurajare, vreau să-i
transmit din Cartea pe care tocmai va urma să-şi exercite jurământul, că există acolo, într-unul
din texte, nu ştiu exact unde, o scară a răbdării: răbdarea, îndelunga răbdare şi răbdarea
sfinţilor; ca unul care am atins o vârstă destul de înaintată, îi urez domnului primar Radu
Moisin să exerseze cu consecvenţă această scară a răbdării; are mare nevoie de aceasta; mult
succes”.
Dl. cons. Lăpuşan – „şi pentru domnul prefect, şi pentru toţi din această sală: lucrurile
care s-au realizat în Cluj-Napoca, s-au realizat în primul rând datorită clujenilor şi faptului că
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suntem un oraş prosper şi faptului că suntem un oraş de oameni foarte serioşi, şi cred că aceşti
oameni merită mai mult respect în viitorul apropiat şi mai îndepărtat; vă mulţumesc”.
Dl. cons. Radu Moisin – viceprimar, cu atribuţii delegate de primar – dă citire
jurământului clar şi concis şi îl semnează.
Dl. cons. Radu Moisin – viceprimar, cu atribuţii delegate de primar – „vă
mulţumesc pentru votul acordat; într-adevăr, probabil că răbdarea este una foarte importantă
şi îmi asum aceste sfaturi, cu menţiunea că, dacă uneori nu am răbdare, este datorită faptului
că nu mai au răbdare clujenii cu noi, adică îşi doresc foarte multe lucruri bune făcute pentru
aceştia şi în timp scurt; de aceea, îmi place să fac lucrurile astăzi şi sunt total împotriva
proverbului care circulă mai des decât varianta oficială, şi anume nu lăsa pe mâine ce poţi
face poimâine; sunt total împotriva acestui proverb, care are un mare succes, să spunem, la
diverse discuţii, dimpotrivă, prefer să fac astăzi tot ceea ce se poate face pentru Cluj şi, pentru
că acest mandat va fi unul deosebit de scurt, raportat la unul cu durata stabilită normală,
deplină, fiecare zi contează, de aceea îmi cer scuze anticipat dacă veţi fi chemaţi şi mai des la
primărie sau în alte zone, pentru a dezbate, pentru a ne consulta în diverse probleme ale
municipalităţii; se va întâmpla acest lucru pentru că, repet, timpul este scurt şi este păcat să
pierdem următoarea perioadă, dimpotrivă, trebuie consumată pentru actul administrativ,
indiferent de, sau neţinând cont de faptul că este campanie electorală; dimpotrivă, unele
proiecte, aşa cum spunea domnul prefect, sunt de larg interes general şi nu au nicio legătură
cu doctrina politică; iar în ceea ce priveşte cele două priorităţi majore pentru perioada
următoare, pentru a nu enumera fiecare proiect, voi vorbi la modul general: finalizarea
proiectelor de investiţii care pot fi terminate în acest mandat, accelerarea celorlalte şi,
bineînţeles, demararea de noi proiecte de investiţii, în asentimentul consilierilor locali şi după
toate aceste dezbateri publice, care au loc şi în această perioadă şi, de asemenea, al doilea
capitol mare, cel al transparenţei, întărit de aceste dezbateri publice, întărit de deschiderea
către societatea civilă, care va fi a doua mare componentă, în perioada următoare, tocmai
pentru că toţi clujenii vor să vadă ce se întâmplă la primărie, mai mult decât înainte, tocmai
pentru că au o mare aşteptare, din punct de vedere al transparenţei şi al corectitudinii în actul
administrativ; vă mulţumesc şi mult succes şi dumneavoastră, în continuare”.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă
declară lucrările închise.
Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Dr. Ioan Pop

Jr. Aurora Ţărmure
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