CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 30 noiembrie 2011, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către consilierii locali: El Hayes Arthur
Roland, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Marcu Valtăr,
Mîndru Brânduşa Alina, Moisin Radu Marin, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Pop
Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Raţiu Radu Florin, Sandu Mihai, Suciu Marcelus Lucian,
Şurubaru Gheorghe şi Tomoş Constantin Ioan.
La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Claudia
Anastase, Steluţa Gustica Cătăniciu, Manuel Chira, Remus Gabriel Lăpuşan, Teofil Claudiu
Peter şi Gheorghe Ioan Vuşcan.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obţine unanimitate.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Preşedintele de şedinţă – salută prezenţa în sală a domnului Vasile Florin Stamatian,
prefect al judeţului Cluj; supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca,
să exercite atribuţiile conferite de lege primarului, pe perioada suspendării mandatului
de primar al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Sorin Apostu.
Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului ClujNapoca, să exercite atribuţiile conferite de lege primarului, pe perioada suspendării
mandatului de primar al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Sorin Apostu.

Preşedintele de şedinţă – solicită completarea Comisiei de validare cu un membru,
având în vedere că doi membri sunt absenţi.
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Dl. cons. Adrian Popa – îl propune, în acest sens, pe domnul consilier Marcelus
Lucian Suciu.
Preşedintele de şedinţă – anunţă procedura votului secret, pentru desemnarea unui
viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, să exercite atribuţiile conferite de lege primarului, pe
perioada suspendării mandatului de primar.
Se trece la vot secret, în cabine de vot.
Dl. Vasile Florin Stamatian – prefect al judeţului Cluj – subliniază că este o
perioadă dificilă pentru administraţia clujeană; mulţumeşte consiliului local, celor doi
viceprimari şi angajaţilor primăriei, pentru că au procedat în aşa fel încât activitatea instituţiei
să se desfăşoare fără sincope şi fără întreruperea unor proiecte esenţiale pentru cetăţeni;
mulţumeşte pentru prezenţă consilierilor locali şi publicului din sală; conform legii, în oraşele
mari, unde sunt doi viceprimari, unul dintre ei va fi desemnat să exercite atribuţiile conferite
de lege primarului, pe perioada suspendării mandatului de primar.
Dl. cons. Suciu – membru al Comisiei de validare – 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 21 de voturi exprimate, 15 au fost pentru
domnul consilier Radu Moisin – viceprimar, cinci voturi au fost pentru domnul consilier
Laszlo Attila – viceprimar, în timp ce un vot a fost nul.
Dl. cons. Radu Moisin – viceprimar – dă citire jurământului clar şi concis şi îl
semnează.
Dl. Radu Moisin – viceprimar, cu atribuţii delegate de primar – „doresc să vă
mulţumesc pentru încrederea acordată, chiar dacă este un moment foarte greu prin care trece
primăria, consiliul local şi municipiul Cluj-Napoca; cred că, împreună, vom reuşi să depăşim
aceste momente grele şi să ne implicăm, ca şi până acum, ca şi consilieri locali şi angajaţi ai
primăriei, în finalizarea proiectelor decisive pentru clujeni şi municipiul Cluj-Napoca; mă
adresez atât dumneavoastră, care sunteţi prezenţi şi vă mulţumesc că aţi făcut acest gest, de a
veni la o şedinţă a consiliului local, cât şi celor care sunt absenţi şi sper că acest mesaj va fi
receptat de către noi toţi, indiferent de formaţiunea din care facem parte, pentru că noi lucrăm
pentru clujeni, sunt cei care ne-au trimis la această masă a consiliului local şi sunt cei care au
aşteptări de la noi, să ne facem datoria; din acest punct de vedere, vreau să vă precizez faptul
că am intenţia de a comunica proiectele pe termen foarte scurt ale Primăriei Cluj-Napoca,
pentru că singura certitudine legată de durata mandatului meu este doar momentul de
începere; sper şi eu ca această situaţie dificilă, care se regăseşte la nivelul municipiului, să
aibă o reglementare, pentru a şti cu toţii ce se întâmplă în lunile următoare; ei bine, doresc să
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convoc o conferinţă de presă, la ora 13:45, peste 20 de minute, cu menţiunea că, pe lângă
aceste priorităţi pe termen foarte scurt, vă voi da o veste foarte bună, care priveşte municipiul
Cluj-Napoca; este vorba despre un alt proiect câştigat de municipalitate, cu efortul acestui
consiliu local, dar toate acestea peste 20 de minute; încă odată, vă mulţumesc şi sper să fim
clujeni, înainte de orice altceva”.
Preşedintele de şedinţă – „domnule primar Radu Moisin, personal vă asigur de tot
sprijinul şi, în numele tuturor colegilor pe care i-aţi văzut astăzi aici, puteţi să apelaţi cu
încredere, în această perioadă, sperăm, foarte scurtă, din punctul de vedere al interimatului”.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – „aş fi preferat să nu-l felicit pe Radu, dar totuşi o fac:
mult succes, chiar dacă nu are certitudinea cât va ţine acest mandat, dar cred că nu ne vom
plictisi nici în viitor şi îţi urez, eu personal şi colegii mei, mult succes”.
Dl. Radu Moisin – viceprimar, cu atribuţii delegate de primar – „vreau să vă spun
un singur lucru, referitor la domnul Laszlo Attila: este o şansă să lucrez cu un om ca acesta”.
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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