
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat  azi,  11 iulie 2013,  cu  ocazia  şedinţei  de  îndată a  Consiliului  local  al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar pentru ora 18:00.

La  apelul  nominal  se  constată  că  absentează  următorii  consilieri  locali: Anastase 

Claudia Gina,  Borza Ioana Sanda,  Chifor  Lazăr  Ovidiu,  Dreoni  Giacomo,  Florian Ovidiu 

Valeriu, Morar Dan Ioan, Mureşan Adrian, Mureşan Anca Angela, Oniga Gabriel Mihai, Popa 

Irimie Emil, Stoica Doru Mugurel, Tarcea Dan Ştefan şi Ţăgorean Iuliu Mirel.

Secretarul municipiului – anunţă că procesul-verbal al şedinţei anterioare va fi supus 

la vot la următoarea şedinţa de consiliu local.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl.  cons.  Radu Moisin –  solicită  Serviciului  Relaţii  cu  Consiliul  şi  administraţie 

locală  să  invite  la  şedinţă  grupul  consilierilor  locali  U.S.L.  care  se  află  în  Sala  Mare de 

şedinţă.

Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului,  a calităţii  de viceprimar a domnului  Şurubaru Gheorghe, ca urmare a 

demisiei.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  unui  viceprimar  al  municipiului  Cluj-Napoca, 

urmare a vacantării funcţiei.
      

Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.

            Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării,  înainte  de  expirarea  duratei   

normale a mandatului, a calităţii de viceprimar a domnului Şurubaru Gheorghe, ca  

urmare a demisiei.

              Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind   alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca,   

urmare a vacantării funcţiei  .  
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Preşedintele de şedinţă – solicită propuneri pentru funcţia de viceprimar.

Dl. cons. Radu Moisin – „grupul de consilieri locali P.D.L. am discutat situaţia creată, 

şi, analizând activitatea administrativă depusă, dar şi faptul că s-a ajuns la acestă situaţie pe o 

presupusă eroare, care la momentul de faţă nu este finalizată sau nu este probată, îl propunem 

pentru această calitate pe domnul consilier local Gheorghe Şurubaru”.

Preşedintele de şedinţă – explică modalitatea de vot şi de exercitare a votului secret în 

cabinele special amenajate.

Se procedează la vot secret, în cabine de vot.

Dl.  cons.  Popa  Adrian  –  preşedintele  comisiei  de  validare  -  în  urma  numărării 

voturilor, dă citire procesului-verbal şi anunţă următorul rezultat: numărul de voturi exprimate 

–  14,  voturi nule – 0, voturi   pentru  –14 şi voturi împotrivă – 0; în consecinţă, anunţă că 

domnul Şurubaru Gheorghe a fost ales în funcţia de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca 

cu 14 voturi pentru şi nici unul împotrivă.

Preşedintele  de  şedinţă –  îl  invită  pe  domnul  Şurubaru  Gheorghe  să  depună 

jurământul.

Dl. cons. Gheorghe Şurubaru – viceprimar – rosteşte şi semnează jurământul. 

Dl. cons. Gheorghe Şurubaru – viceprimar – „aş dori să mulţumesc colegilor mei 

consilieri, domnului primar, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o din nou şi vă asigur că, 

şi în continuare, voi depune toată priceperea şi activitatea în slujba oraşului şi a cetăţenilor 

municipiului Cluj-Napoca; vă mulţumesc încă o dată şi, aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

             Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară 

lucrările închise. 

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

     Jr. Csoma Botond                                                                            Jr. Aurora Ţărmure
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