PROCES VERBAL
Încheiat azi, 20 iunie 2008, cu ocazia şedinţei de Constituire a
Consiliului Local al Municipiului Zalău.
La lucrările şedinţei de Constituire a Consiliului Local al Municipiului
Zalău, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl. Căpîlnaşiu
Radu – Primar al Municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian - Secretar, d-na
Ardelean Claudia- Director DAPL, dl. Tulai Ioan- Director Direcţia
Patrimoniu, d-na Baboş Dorina- Director DASC, d-na Cuibuş MarianaDirector Direcţia Economică, d-na Opriş Doina- Direcţia Tehnică, dl. Puşcaş
Ioan- Director Evidenţa Persoanei, dl. Sandu Constantin- arhitect-şef, dl.
Petre Adreian- şef Serviciu Resurse Umane, şefi de birouri din cadrul
Primăriei Municipiului Zalău, alte persoane interesate, reprezentanţii presei.
Invitaţi reprezentanţi : Dl. prefect al judeţului Sălaj -Andrei Barbu Todea
,Poliţia Comunitară- dl. director Ardelean Matei, SC Transurbis- dl. director
Puiu Ion.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea în site-ul
Primăriei Municipiului Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea
în Primăria Municipiului Zalău în data de 20.06.2008 a anunţului de
convocare întocmit în baza Dispoziţiei Prefectului Municipiului Zalău
nr.145 / 17.06.2008, precum şi prin intermediul presei locale (ordinea de zi a
şedinţei, datele privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate integral în
ziarul local de mare tiraj, Sălăjeanul).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat şi prin
invitaţie în ziua de 19.06.2008, cu precizarea datei, orei şi locului de
desfăşurare al şedinţei.
Dl prefect al judeţului Sălaj -Andrei Barbu Todea
Domnilor consilieri şi invitaţi,
Prin Ordinul Prefectului judeţului Sălaj nr.145 din 17 iunie 2008 , s-a
convocat şedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Zalău
pentru data de 20.06.2008 orele 17,00.
Întrucât, din numărul total de 21 consilieri convocaţi sunt prezenţi 19
consilieri: d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana, dl. consilier Băgărean
Călin, dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós, dl. consilier Brustan Emilian, dl.
consilier Deák Francisc, d-na consilier Coţa Gabriela Daniela, dl. consilier
Filip Vasile, dl. consilier Forţ Călin Cristian, dl. consilier Gârdan Emanoil,
dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Mănăilă Liana, dl.
consilier Milaş Adrian Andrei, dl. consilier Nosa Iuliu, dl. consilier Pop
Eugen, d-na consilier Puie Iulie, dl. consilier Rus Dumitru, dl. consilier
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Sojka Atila-Ioan, dl. consilier Szilagyi Şandor, d-na consilier Trif Dan
Simona Gabriela.
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, menţionând că sunt prezenţi 19
consilieri (reprezentând două treimi din numărul consilierilor aleşi, în
conformitate cu prevederile art. 30(2) din Legea 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale republicată cu modificările şi completările în vigoare),
şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările.
Potrivit prevederilor art. 31(1) din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, republicată cu modificările şi completările în vigoare , lucrările
şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de
2 consilieri dintre cei mai tineri.
În urma verificării datelor de stare civilă ale consilierilor aleşi, rezultă că, cel
mai în vârstă dintre dvs. este dl. consilier Szilagyi Sandor pe care-l invit să
preia conducerea lucrărilor şedinţei de astăzi, asistat de către dl. consilier
Forţ Călin şi d-na consilier Trif-Dan Simona Gabriela , cei mai tineri dintre
consilieri.
După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză în timpul căreia se vor
constitui grupurile de consilieri, iar secretarul unităţii administrativteritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele
consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor acestora, aşa cum au
fost primite de la Biroul Electoral de Circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite
de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile cu
calitatea de consilier.
Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a
obţinut mandatul (în situaţia în care procedura de validare a mandatului
primarului a fost finalizată), dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă
pentru una din cele două funcţii.
Dl. consilier Szilagyi Şandor
Stimaţi domni consilieri,
Pentru şedinţa de constituire, vă propunem următoarea Ordine de Zi.
ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa de Constituire a Consiliului Local al Municipiului Zalău
din
Data 20 IUNIE 2008, orele 17,00

1. Alegerea Comisiei de Validare.
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2. Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi.
3. Depunerea jurământului de către consilieri.
4. Constituirea Consiliului Local.
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă.
6. Depunerea jurământului de către primarul Municipiului Zalău.
7. Alegerea viceprimarilor ai Municipiului Zalău.
8. Organizarea comisiilor pentru diferite domenii de specialitate.
*
Dl. consilier Szilagyi Şandor- Dacă mai sunt şi alte propuneri pentru
Ordinea de Zi?
Dl. consilier Szilagyi Şandor- Supun spre aprobare Ordinea de Zi.
Cine este pentru?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Dl. consilier Szilagyi Şandor
1. Alegerea Comisiei de Validare.
Potrivit prevederilor art.31 (2) din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale publicată cu modificările şi completările în vigoare Comisia de
Validare se alege pe întreaga durată a mandatului, fiind alcătuită din trei sau
cinci consilieri.
Pentru Consiliul Local propun ca această comisie să aibă o componenţă
numerică de trei consilieri.
Dl. consilier Szilagyi Şandor- Supun la vot numărul propus.
Cine este pentru?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
S-a aprobat numărul de trei membri.
Vă rog să faceţi propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de
validare, care să reprezinte şi spectrul politic al Consiliului Local (pe grupuri
de consilieri). Membrii comisiei se aleg prin votul deschis al cel puţin
jumătate + unu din numărul consilierilor. Rog propuneri.
Supun la vot prima propunere făcută, respectiv pe dl. consilier Forţ Călin
Cristian.
Cine este pentru ?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
Cu 19 voturi pentru dl. consilier Forţ Călin Cristian a fost ales în comisia de
validare.
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Supun la vot a doua propunere făcută, respectiv pe dl. consilier Bogdán
Zsolt -Miklós.
Cine este pentru ?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
Cu 19 voturi pentru dl. consilier Bogdán Zsolt -Miklós a fost ales în comisia
de validare.
Supun la vot a treia propunere făcută, respectiv pe dl. consilier Gârdan
Emanoil.
Cine este pentru ?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
Cu 19 voturi pentru dl. consilier Gârdan Emanoil a fost ales în comisia de
validare.
*
,,Se adoptă hotărârea nr. 159 din 20.06.2008 privind
Constituirea Comisiei de Validare.,,
*
Rog comisia de validare să-şi aleagă preşedintele de comisie şi secretarul
prin vot deschis individual al membrilor comisiei.
Vă facem cunoscut că prin votul membrilor comisiei de validare, a fost ales
în calitate de preşedinte al acesteia dl. Gârdan Emanoil iar ca secretar dl.
consilier Forţ Călin Cristian.
În conformitate cu prevederile art. 31 (3-5) din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările în
vigoare, comisia de validare va examina legalitatea alegerii fiecărui
consilier, urmând să propună validarea sau invalidarea mandatelor acestora.
Înainte de retragerea comisiei pentru studierea dosarului de alegeri, vă facem
cunoscut, că potrivit art. 88 şi 89 din Legea 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
există următoarele incompatibilităţi cu funcţia de consilier:
ART. 88 din lege:
a) funcţia de primar;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
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c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă
în aparatul propriu al Consiliului Local respectiv sau în aparatul propriu al
Consiliului Judeţean ori al Prefecturii din judeţul respectiv;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al Consiliului de Administraţie sau cenzor la
regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate
sub autoritatea Consiliului Local ori a Consiliului Judeţean respectiv sau la
regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au
sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor
sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate
comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în
unitatea administrativ-teritorială respectivă;
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are
sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile
asimilate acestora.
- calitatea de consilier judeţean.
ART. 89 din lege:
Calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de
Consiliul Local, în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului
local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici
prevăzuţi mai sus.
Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente
unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau
îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Rugăm consilierii aflaţi în astfel de situaţii şi care nu şi-au exprimat opţiunea
să se pronunţe înainte de retragerea comisiei, în caz contrar aceasta îi va
invalida din funcţia de consilieri locali.
De asemenea aduc la cunoştinţă consilierilor că, în conformitate cu
prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi
controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de
conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, aceştia trebuiau să-şi
depună declaraţia de avere la secretarul unităţii administrativ-teritoriale (în
situaţia în care nu au fost depuse se întocmesc şi se depun înainte de
validare).
După adoptarea hotărârii privind alegerea comisiei de validare, se ia o pauză
în timpul căreia comisia de validare analizează legalitatea alegerii fiecărui
consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi va elabora
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propunerile de validare sau invalidare a mandatelor, propuneri pe care le va
consemna într-un proces verbal.
Dacă există consilieri care optează pentru renunţarea la funcţia de consilier
şi dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, optează pentru funcţia de
primar, se vor examina, în vederea validarii, şi mandatele supleanţilor în
ordinea în care aceştia au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
Dl. consilier Nosa Iuliu- Domnilor preşedinţi, aşa cum aţi prezentat
dumneavostră eu sunt incompatibil. Eu ştiam că pot să optez pentru un din
cele două.
Întrebarea mea este dacă fac obiectul validării sau îmi prezint demisia?
Dl. consilier Forţ Călin Cristian- Aveţi posibilitatea în 15 zile să optaţi
pentru una din cele două.
Dl. consilier Nosa Iuliu- Dacă citim cu atenţie ceea ce este prezentat în
material, nu este acelaşi lucru.
,,Rugăm consilierii aflaţi în astfel de situaţii şi care nu şi-au exprimat
opţiunea să se pronunţe înainte de retragerea comisiei, în caz contrar aceasta
îi va invalida din funcţia de consilieri locali.
De asemenea aduc la cunoştinţa consilierilor că, în conformitate cu
prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi
controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de
conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, aceştia trebuiau să-şi
depună declaraţia de avere la secretarul unităţii administrativ-teritoriale (în
situaţia în care nu au fost depuse se întocmesc şi se depun înainte de
validare).,,
Dl. secretar Potroviţă Stelian- O altă prevedere din lege spune că se
optează. La art.91 alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi
ales în funcţia care îi atrage starea de incompatibilitate sau cel mult 15 zile
de la numirea sau alegerea lui.
*
Dl. consilier Szilagyi Şandor
2. Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi.
Cu permisiunea dumneavoastră reluăm şedinţa.
La ora 17,45 intră în sală dl. consilier Bârsan Claudiu Cristian şi dl. consilier
Trifan Aurel.
Are cuvântul dl. consilier Gârdan Emanoil, preşedintele Comisiei de
Validare pentru a prezenta raportul de validare.
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Dl. consilier Gârdan Emanoil- Am întocmit un proces-verbal pe care o să-l
discutăm.
Dl. consilier Szilagyi Şandor- Supun la vot fiecare propunere a comisiei, în
ordine alfabetică, cu menţiunea că validarea sau invalidarea mandatelor se
face cu votul deschis a cel puţin jumătate + 1 din numărul total al
consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana a cărui mandat este supus validării
sau invalidării nu participă la vot.
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana - PD-L
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Băgărean Călin - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Bârsan Cristian Claudiu - PD-L
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - UDMR
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Brustan Emilian - PD-L
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela - PSD
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Deák Francisc - UDMR
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Filip Vasile - PD-L
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Forţ Călin Cristian - PSD
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
D-na. consilier Mănăilă Liana - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Milaş Adrian Andrei - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Nosa Iuliu - PSD
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Pop Eugen - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
D-na consilier Puie Iulie - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
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Dl. consilier Rus Dumitru - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Sojka Atila-Ioan - UDMR
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Szilagyi Şandor - UDMR
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Trifan Aurel - PNL
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - PSD
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
*
,,Se adoptă hotărârea nr. 160 din 20.06.2008 privind
Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi.,,

*
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Vreau să menţionez că au fost invalidate
mandatele domnilor:
Dl. Căpîlnaşiu Radu Victor - prin optarea pentru funcţia de primar.
Dl. Labo Ioan Dorel - prin demisia din partid şi din funcţia de consilier.
Dl. Mărginean Viorel - a fost exclus din partid conform adresei PNL- Sălaj.
*
Dl. consilier Szilagyi Şandor
3.Depunerea jurământului de către consilieri.
Invit pe domnii consilieri a căror mandate au fost validate să depună
jurământul în faţa consiliului.
Vă fac cunoscut că, în conformitate cu prevederile art. 32 (2) din Legea
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi
completările în vigoare, consilierii care refuză să depună jurământul, sunt
consideraţi demisionaţi de drept.
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Invit secretarul Municipiului Zalău – dl. Potroviţă Stelian să dea citire
textului jurământului, după care fiecare consilier validat, după citirea
numelui său (în ordine alfabetică), va pune mâna stângă atât pe Constituţie,
cât şi pe Biblie, dacă este cazul, va pronunţa cuvântul “JUR” şi va semna
jurământul de credinţă (în două exemplare).
Rog asistenţa să se ridice.
Dl. secretar Potroviţă Stelian
JURĂMÂNT
,,Eu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău, în
conformitate cu prevederile art.32 Legea 215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, republicată cu modificările şi completările în vigoare, şi ale
art.7 (1) Legea 393/2004 depun în faţa Consiliului Local următorul
jurământ: 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
Municipiului Zalău. Aşa să îmi ajute Dumnezeu.
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana: Jur!
Dl. consilier Băgărean Călin: Jur!
Dl. consilier Bârsan Cristian Claudiu: Jur!
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós : Jur!
Dl. consilier Brustan Emilian: Jur!
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela: Jur!
Dl. consilier Deák Francisc: Jur!
Dl. consilier Filip Vasile: Jur!
Dl. consilier Forţ Călin Cristian: Jur!
Dl. consilier Gârdan Emanoil: Jur!
D-na. consilier Mănăilă Liana: Jur!
Dl. consilier Milaş Adrian Andrei: Jur!
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai: Jur!
Dl. consilier Nosa Iuliu: Jur!
Dl. consilier Pop Eugen: Jur!
D-na consilier Puie Iulie: Jur!
Dl. consilier Rus Dumitru: Jur!
Dl. consilier Sojka Atila-Ioan: Jur!
Dl. consilier Szilagyi Şandor: Jur!
Dl. consilier Trifan Aurel: Jur!
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela: Jur!
*
Dl. consilier Szilagyi Şandor
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4. Constituirea Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, republicată cu modificările şi completările în vigoare, declar
constituit Consiliul Local al Municipiului Zalău .
*
,,Se adoptă hotărârea nr. 161 din 20.06.2008 privind
Constituirea Consiliului Local.,,
*
Dl. consilier Szilagyi Şandor
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă.
În conformitate cu prevederile art. 35 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările în
vigoare, Consiliul Local urmează să-şi aleagă un preşedinte de şedinţă.
Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, durata
mandatului acestuia neputând fi mai mare de 3 luni.
Rog propuneri.
Dl. consilier Pop Eugen- Propune pe dl. consilier Nistorescu Radu Mihai.
Dl. consilier Nosa Iuliu- Prin lege se spune că în perioada este 1-3 luni.
Dl. consilier Szilagyi Şandor- Cine este pentru propunerea perioadei de 3
luni?
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Dl. consilier Szilagyi Şandor- S-a stabilit perioada de 3 luni.
Supun la vot fiecare propunere, cu menţiunea ca alegerea preşedintelui de
şedinţă se face cu votul deschis al majorităţii jumătate + 1 consilierilor în
funcţie.
Cine este pentru dl. consilier Nistorescu Radu Mihai?
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 consilier.
Cu 20 de voturi ,,pentru,, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai a fost ales
preşedinte de şedinţă pe o periodă de 3 luni.
*
,,Se adoptă hotărârea nr. 162 din 20.06.2008 privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.,,
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*
Dl. consilier Szilagyi Şandor - Predau conducerea lucrărilor Consiliului dl.
consilier Nistorescu Radu Mihai, care a fost ales preşedinte de şedinţă.
*
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai
6. Depunerea jurământului de către primarul Municipiului Zalău.
Invit pe domnul magistrat Ardelean Flavius –reprezentant al Judecătoriei
Zalău să prezinte hotărârea judecătorească de validare a primarului
Municipiului Zalău, domnul Căpîlnaşiu Sandu Victor Radu .
Dl. magistrat Ardelean Flavius
Domnilor şi doamnelor consilieri ,
În conformitate cu prevederile art.31 din Ordonanţa de Guvern 35/2002
aprobată prin Legea 62 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare
şi funcţionare a Consiliilor Locale voi prezenta înaintea dumeavoastră
Hotărârea de Validare a primarului Municipiului Zalău, respectiv Sentinţa
Civilă nr. 478 / c pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 18.06.2008 în
Dosarul Civil nr.3104 / 337 / 2008 a Judecătoriei Zalău. În urma deliberării
Judecătoria Zalău constată următoarele:
Biroul Circumscripţiei Electorale nr.1 al Municipiului Zalău a înregistrat la
Judecătoria Zalău la data de 03.06.2008 dosarul format în condiţiile art.92
(1) şi art.99 (2 şi 5)din Legea 67/2004 modificată şi completată în vederea
validării primarului. Examinând înscrisurile depuse la dosarul cauzei care
atestă situaţia voturilor valabil exprimate la alegerile din 01.06.2008 la
secţiile de votare, instanţa constată că au fost respectate condiţiile de
eligibilitate iar alegerea primarului nu a fost fraudă electorală.
Totodată Instanţa constată că în condiţiile legii privind alegerea Autorităţilor
Administraţiei Publice Locale sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.99
(5) Legea 67/2004 modificată şi art.58 Legea 215/2001 modificată.
Prin urmare în conformitate cu prevederile art.58 Legea 215 modificată şi
complectată şi art.99 Legea 67/2004 modificată şi completată Instanţa va
admite cererea Biroul Circumscripţiei Electorale nr.1 al municipiului Zalău
şi va valida alegerea primarului domnul Căpîlnaşiu Sandu Victor Radu din
partea Partidului Naţional Liberal cu un număr de 11477 voturi valabil
exprimate la alegerile organizate la data de 01.06.2008 pentru funcţia de
primar al Municipiului Zalău.
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Pentru aceste motive în numele Legii Judecătoria a hotărât: admite cererea
Biroul Circumscripţiei Electorale nr.1 al Municipiului Zalău şi validează
alegerea domnului Căpîlnaşiu Sandu Victor Radu din partea Partidului
Naţional Liberal la alegerile organizate în data de 01.06.2008 pentru funcţia
de primar al Municipiului Zalău- judeţul Sălaj.
Sentinţa este executorie, a fost pronunţată în şedinţa publică din data de
18.06.2008 şi prezentată azi înaintea dumnevoastră.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai
Invit pe domnul Căpîlnaşiu Sandu Victor Radu primar al Municipiului Zalău
să depună jurământul, după procedura în care consilierii locali au depus şi
dânşii jurământul.
,,Eu, Căpîlnaşiu Sandu Victor Radu primar al Municipiului Zalău în
conformitate cu prevederile art.60 şi art.32 din Legea 215/2001 privind
Administraţia Publică Locală publicată cu modificările ulterioare şi ale
art.7(1 şi 14) din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, depun în
faţa Consiliului Local următorul jurământ:
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 Municipiului
Zalău. Aşa să îmi ajute Dumnezeu.''
*
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai
7. Alegerea viceprimarilor.
Vă fac cunoscut că, potrivit art. 57 (3) din Legea 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, republicată cu modificările şi completările în vigoare,
viceprimarul este ales cu votul secret al majorităţii (jumătate + 1)
consilierilor în funcţie, iar potrivit art. 57 (7) din Legea nr. 215/2001,
viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de
indemnizaţia aferentă acestui statut. Durata mandatului viceprimarului este
egală cu cea a mandatului Consiliului Local.
Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarilor se face de către
oricare dintre consilieri sau grupurile de consilieri, drept urmare vă rog să
faceţi propuneri pentru funcţiile de viceprimari, propuneri care vor fi trecute
pe buletinele de vot.
Rog pe domnii consilieri să hotărască modalitatea în care îşi vor exprima
votul pentru alegerea viceprimarului, menţionând că art. 11 (4) O.G. nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a consiliilor locale, prevede mai multe modalităţi, după cum urmează:
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a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute
numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi
barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul
nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe
care doreşte să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe
care doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
Dl. consilier Gârdan Emanoil- Propun să tragem peste cei pe care dorim
să-i eliminăm de pe buletinul de vot.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai
Supun la vot propunerea dl. consilier Gârdan Emanoil.
Cine este pentru propunerea dl. consilier Gârdan Emanoil?
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat propunerea dl. consilier Gârdan
Emanoil.
Avem cabină de vot cu pix înăuntru este şi urnă mobilă. Se va vota în
ordinea alfabetică.
Înainte de completarea buletinelor de vot vreau să aduc la cunoştinţa
consilierilor că vor fi declarati viceprimari candidaţii care vor obţine votul
majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul în care nu se va întruni această
majoritate se va organiza un al doilea tur de scrutin la care vor participa
candidaţii situaţi pe primele două locuri ca număr de voturi obţinute şi va fi
declarat ales viceprimar candidatul care va obţine cel mai mare număr de
voturi în urma celui de-al doilea tur de scrutin. În caz de balotaj se va
proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care
se află în această situaţie şi va fi declarat ales candidatul care obţine cele mai
multe voturi.
Vă rog să faceţi propuneri.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela propune pentru funcţia de
viceprimar pe d-na consilier Coţa Gabriela Daniela pe lista candidaţilor.
Dl. Bogdán Zsolt-Miklós propune pentru funcţia de viceprimar pe dl.
consilier Sojka Atila-Ioan pe lista candidaţilor.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai
Propun luarea unei pauze până la completarea buletinelor de vot pentru
alegerea viceprimarului.
Poftesc pe domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru
alegerea viceprimarului.
Rămăne aceeaşi Comisie de Validare. Rog membrii comisiei să se retragă
pentru numărarea voturilor.
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În urma exprimării votului secret se procedează la deschiderea urnei,
numărarea voturilor valabil exprimate pentru cei 2 candidaţi la funcţiiile de
viceprimari.
În urma numărării voturilor s-a constatat următorul rezultat:
Dl. consilier Sojka Atila-Ioan a întrunit un număr de 21 voturi ,,pentru,, şi
un număr de 0 voturi ,,împotrivă,,.
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela a întrunit un număr de 21 voturi
,,pentru,, şi un număr de 0 voturi ,,împotrivă,,.
Cu 21 voturi valabil exprimate au fost alesi în funcţia de viceprimari ai
Municipiului Zalău.
.
*
,,Se adoptă hotărârea nr. 163 din 20.06.2008 privind
alegerea viceprimarilor Municipiului ZALĂU.,,

*
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai
8. Organizarea comisiilor pentru diferite domenii de specialitate.
În conformitate cu prevederile art. 54 (1) din Legea 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările în
vigoare, după constituire, Consiliul Local îşi organizează comisii de
specialitate, în principalele domenii de specialitate.
Propun ca la nivelul Consiliului Local să funcţioneze 5 comisii de
specialitate, după cum urmează:
Fac menţiunea că aceste 5 comisii sunt tot cele care au fost şi în mandatul
anterior şi acoperă întreaga paletă de probleme care se pot ivi.
1.Comisia de Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanţe.
Propun să fie compusă din 5 membri.
Dacă sunt şi alte propuneri?- Nu sunt.
Supun la vot propunerea de 5 membri.
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat propunerea de 5 membri.
*
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2.Comisia de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, realizarea
Lucrărilor Publice, Fond Funciar, Servicii Publice, Protecţia Mediului,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Zalău.
Propun să fie compusă din 7 membri.
Dacă sunt şi alte propuneri?- Nu sunt.
Supun la vot propunerea de 7 membri.
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat propunerea de 7 membri.
*
3.Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, de Disciplină
şi Relaţii cu Cetăţenii.
Propun să fie compusă din 3 membri.
Dacă sunt şi alte propuneri?- Nu sunt.
Supun la vot propunerea de 3 membri.
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat propunerea de 3 membri.
*
4.Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învăţământ, Muncă, Protecţie
Socială şi Sport.
Propun să fie compusă din 3 membri.
Dacă sunt şi alte propuneri?- Nu sunt.
Supun la vot propunerea de 3 membri.
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat propunerea de 3 membri.
*
5.Comisia pentru Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor,
Ordine Publică.
Propun să fie compusă din 3 membri.
Dacă sunt şi alte propuneri?- Nu sunt.
Supun la vot propunerea de 3 membri.
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat propunerea de 3 membri.
*
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Dacă dvs. doriţi să fie incluse şi alte domenii vă rog să faceţi propuneri , dar
menţionez că aceste comisii acoperă întreaga sferă de atribuţii conferită de
Legea Consiliului Local.
Supun la vot numărul comisiilor propuse, domeniile de activitate propuse şi
numărul membrilor din fiecare comisie:
Cine este pentru ?- 21 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-Nu sunt.
Cu 21 de voturi ,,pentru,, s-a aprobat numărul comisiilor propuse, domeniile
de activitate propuse şi numărul membrilor din fiecare comisie.
*
Propun ca la stabilirea componenţei nominale a comisiilor să se ţină seama
de:
-domeniul în care îşi desfăşoară activitatea d-nii consilieri;
-opţiunea d-lor consilieri;
-pregătirea profesională.
Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri (consilieri de
aceeaşi apartenenţă politică) în fiecare comisie de specialitate se stabileşte
de Consiliul Local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de
consilieri, un consilier putând face parte din 1 – 3 comisii, dintre care una
este cea de bază, iar indemnizaţia de şedinţă se va achita doar pentru
activitatea desfăşurată în cadrul acestei comisii.
Prin urmare vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea membrilor celor 5
comisii.
1.Rog să faceţi propuneri pentru prima comisie - Comisia de Studii
Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanţe.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Propune pe: d-na consilier Trif Dan
Simona Gabriela, dl. consilier Gârdan Emanoil, Dl. consilier Milaş Adrian
Andrei, d-na consilier Puie Iulie, dl. consilier Sojka Atila-Ioan.
Dl.consilier Brustan Emilian - Propune pe: dl. consilier Filip Vasille.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai -Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Cei care au fost nominalizaţi sunt de acord să facă parte din această comisie?
Nu există nici un refuz.
*
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2.Invit să faceţi propuneri pentru a doua comisie - Comisia de Organizare
şi Dezvoltare Urbanistică, realizarea Lucrărilor Publice, Fond Funciar,
Servicii Publice, Protecţia Mediului, Administrarea Domeniului Public
şi Privat al Municipiului Zalău.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- Propune pe: dl. consilier Nistorescu
Radu Mihai, dl. consilier Pop Eugen, dl. consilier Băgărean Călin, dl.
consilier Rus Dumitru, dl. consilier Deák Francisc, dl. consilier Forţ Călin
Cristian, dl. consilier Szilagyi Şandor.
Dl. consilier Filip Vasile- Propune pe: dl. consilier Brustan Emilian.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai -Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Cei care au fost nominalizaţi sunt de acord să facă parte din această comisie?
Nu există niciun refuz.
*
3.Vă rog să faceţi propuneri pentru cea de a treia comisie - Comisia pentru
Administraţie Publică Locală, Juridică, de Disciplină şi Relaţii cu
Cetaţenii.
D-na. consilier Mănăilă Liana- Propune pe: dl. consilier Bârsan Cristian
Claudiu, dl. consilier Nosa Iuliu, d-na. consilier Mănăilă Liana.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai -Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Cei care au fost nominalizaţi sunt de acord să facă parte din această comisie?
Nu există niciun refuz.
*
4.Vă rog să faceţi propuneri pentru cea de a patra comisie - Comisia pentru
Sănătate, Cultură, Învăţământ, Muncă, Protecţie Socială şi Sport.
Dl. consilier Szilagyi Şandor- Propune pe: d-na consilier Coţa Gabriela
Daniela, dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós, dl. consilier Trifan Aurel.
Dl. consilier Bârsan Cristian Claudiu- Propune pe: d-na consilier
Abrudanu Onorica Mariana.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai -Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Cei care au fost nominalizaţi sunt de acord să facă parte din această comisie?
Nu există niciun refuz.
*
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5.Vă rog să faceţi propuneri pentru cea de a cincea comisie - Comisia
pentru Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor, Ordine
Publică.
Dl. consilier Forţ Călin Cristian - Propune pe: dl. consilier Filip Vasile, dl.
consilier Brustan Emilian, d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai -Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Cei care au fost nominalizaţi sunt de acord să facă parte din această comisie?
Dl. consilier Brustan Emilian- Nu accept să fac parte din Comisia pentru
Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor, Ordine Publică.
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana- Nu accept să fac parte din
Comisia pentru Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor,
Ordine Publică.
Dl. consilier Brustan Emilian- Nu accept să fac parte din Comisia pentru
Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor, Ordine Publică.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Cei trei colegi ai noştri nu acceptă să
facă parte din Comisia pentru Drepturile Omului, Culte, Probleme ale
Minorităţilor, Ordine Publică.
Având o hotărâre cu privire la modul de vot, aceasta va rămâne aceiaşi prin
tragerea unei linii peste cel pe care vrem să nu îl votăm în acea comisie.
Pentru fiecare comisie în parte, fiecare consilier va primi o listă cu numele
tuturor consilierilor şi vatăia peste cei care nu doresc să facă parte din
comisia respectivă.
Poftesc pe domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru
alegerea comisiilor de specialitate .
Propun luarea unei pauze până la completarea buletinelor de vot pentru
alegerea COMISIILOR.
Reluarea lucrărilor şedinţei de consiliu la orele 19,25.
Dl. consilier Nosa Iuliu- Părăseşte sala la orele 19,25.
In urma numărării voturilor s-a constatat următorul rezultat:
1. Comisia de Studii Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanţe.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Gârdan Emanoil- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Milaş Adrian Andrei- 17 voturi „pentru”.
D-na consilier Puie Iulie- 16 voturi „pentru”.
Dl. consilier Sojka Atila-Ioan- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Filip Vasile- 4 voturi „pentru”.
2.Comisia de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, realizarea
Lucrărilor Publice, Fond Funciar, Servicii Publice, Protecţia Mediului,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Zalău.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- 17 voturi „pentru”.
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Dl. consilier Pop Eugen- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Băgărean Călin- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Rus Dumitru- 16 voturi „pentru”.
Dl. consilier Deák Francisc- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Forţ Călin Cristian- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Szilagyi Şandor- 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Brustan Emilian- 4 voturi „pentru”.
3. Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, de Disciplină
şi Relaţii cu Cetaţenii.
Dl. consilier Bârsan Cristian Claudiu- 20 voturi „pentru”.
Dl. consilier Nosa Iuliu- 18 voturi „pentru”.
D-na. consilier Mănăilă Liana- 18 voturi „pentru”.
4.Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învăţământ, Muncă, Protecţie
Socială şi Sport.
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela- 16 voturi „pentru”.
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós- 15 voturi „pentru”.
Dl. consilier Trifan Aurel- 17 voturi „pentru”.
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana- 4 voturi „pentru”.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Întrucât dl. consilier Brustan
Emilian, d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana, dl. consilier Filip Vasile
nu au întrunit numărul necesar de voturi, prin redistribuire vor face parte din
Comisia pentru Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor,
Ordine Publică.
*
Rog membrii comisiilor de specialitate să se retragă în vederea alegerii
preşedinţilor şi secretarilor acestora, prin votul deschis al majorităţii
(jumătate + 1) consilierilor ce compun fiecare comisie.
Vă facem cunoscut că, prin acordul membrilor comisiilor de specialitate mai
sus menţionate, au fost desemnaţi preşedinţii şi secretarii acestor comisii,
după cum urmează:
1. Comisia de Studii Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanţe.
A. Preşedinte: D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela.
B. Secretar: Dl. consilier Gârdan Emanoil.
*
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2.Comisia de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, realizarea
Lucrărilor Publice, Fond Funciar, Servicii Publice, Protecţia Mediului,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Zalău.
A. Preşedinte: Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai.
B. Secretar: Dl. consilier Forţ Călin Cristian.
*
3. Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, de Disciplină
şi Relaţii cu Cetaţenii.
A. Preşedinte: D-na. consilier Mănăilă Liana.
B. Secretar: Dl. consilier Bârsan Cristian Claudiu.
*
4.Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învăţământ, Muncă, Protecţie
Socială şi Sport.
A. Preşedinte: Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós.
B. Secretar: Dl. consilier Trifan Aurel.
*
5.Comisia pentru Drepturile Omului, Culte, Probleme ale Minorităţilor,
Ordine Publică.
A. Preşedinte: Dl. consilier Filip Vasile.
B. Secretar: D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana.
*
,,Se adoptă hotărârea nr. 164 din 20.06.2008 privind
organizarea comisiilor de specialitate.,,
*
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- În continuare dau cuvântul celor care
doresc.
D-na Coţa Gabriela Daniela- Viceprimar al Municipiului Zalău
Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi au făcut posibil ca eu
să devin consilier, colegilor din PSD că m-au desemnat şi colegilor din
Consiliul Local că m-au votat în unanimitate.
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Sper că vom face cu adevărat o echipă în cadrul primăriei, prin acest lucru
înţelegând nu doar primarul ci întreg aparatul tehnic al primăriei oamenii din
umbră care fac de fapt 90% din muncă, cu care sper să colaborez foarte bine.
Dl. Sojka Atila-Ioan- Viceprimar al Municipiului Zalău
Vă mulţumesc.
Dl. consilier Gârdan Emanoil- Dragi colegi, vreau să cred că modalitatea
de a conlucra bine aşa cum spuneau şi colegii noştrii.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- Vreau să-i mulţumesc domnului
primar pentru că a reuşit să adune lângă dânsul o aşa echipă.
Dl. Căpîlnaşiu Radu – Primar al Municipiului Zalău
Sunt convins că vom găsi şi alte proiecte care să ducă la dezvoltarea
municipiului, la asigurarea unor condiţii pentru populaţia Municipiului Zalău
cât mai apropiate de şedinţele actuale şi chiar de domeniile populaţiei.
Sunt sigur că în actualul executiv ca şi în celălalt executiv se măreşte staţia
de cereri şi mai mult, cu doi viceprimari aleşi în unanimitate de către
Consiliul Local vom avea în vedere ca să promovăm cu adevărat interesele
oamenilor, interesele municipiului iar la sfârşit de mandat când vom trage
linie să putem spune că întradevăr suntem mulţumiţi şi noi de ceea ce ne-am
propus.
Felicitări tuturor!
Felicitări consilierilor pentru că sunt cu toţii în actualul consiliu prin votul
populaţiei!
Felicitări celor doi viceprimari, îi aştept chiar de mâine la lucru pentru că
avem destul.
Vă mulţumesc şi pentru faptul că veţi fi şi vă aşteptăm cu idei, proiecte în
urma audienţelor pe care va trebui să le avem cu oamenii şi cu problemele
lor pe care să le rezolvăm.
Vă mulţumesc şi vă doresc succes tuturor !
Dl prefect al judetului Sălaj -Andrei Barbu Todea
Aş vrea să spun că am simţit o emoţie pe care doresc să o spun, este că am
fost onorat să fiu invitat să particip la şedinţa de Consituire a Consiliului
Local. În al doilea rând sigur doresc să vă felicit pe cei aleşi şi mai apoi aş
dori să vă transmit două mesaje de suflet.
Primul ar fi faptul că aş dori să vă spun că istoric este prima dată când un
primar exercită al doilea mandat, este pentru prima dată când cei doi
viceprimari sunt aleşi în unanimitate de voturi. Plus de aceasta istoric este
pentru că creşte foarte mult prin descentralizarea accelerată.
Să nu uităm că peste numai câteva luni vom avea primele alegeri din
România care ne vor aduce tot nişte aleşi legitimi. Acesta este primul mesaj
pe care vroiam să îl transmit.
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Al doilea mesaj care este mai scurt şi sunt convins că îl ştiţi fiecare dintre
dumneavostră, dar aş vrea să îl mai reamintesc şi eu îl simnt, astfel cei aleşi
trebuie de fiecare dată la orice fel de decizie trebuie să vă gândiţi la aceia
care v-au votat.Acesta a fost cel de al doilea mesaj.
Pe de altă parte şi cu asta închei sunt convins că vă este greu şi ştiu ce
greutate vă apasă. Cu această închei.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- Mulţumesc domnului prefect.
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
POTROVIŢĂ STELIAN

Nistorescu Radu Mihai
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