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Nr. 3505/2022 
 

PROCES- VERBAL 
încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare, convocată de 

îndată,  a Consiliului Judeţean Cluj din data de 31 ianuarie 2022 

 

Dl. Alin Tișe:   
Bună ziua. Mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a participa la 

această ședință. Am convocat această ședință pentru a nu pune în pericol 
bugetul general al județului, care sper să-l putem discuta și aproba în data de 
10 februarie 2022. Până atunci vă propun să dezbatem punctele de astăzi, un 
punct este dat de această nevoie legală de aviz, iar un alt punct a fost pus 
pentru a câștiga timp să putem valida în instanță următorul consilier județean 
de pe lista PNL. Odată ce vom vacanta, iar instanța va valida, vom putea ca la 
viitoarea ședință să votăm în consecință. Astfel, vă propun doamnelor și 
domnilor consilieri județeani să începem ședința extraordinară și vă informez 
ca de fiecare dată că, în conformitate cu prevederile art. 179 coroborate cu art. 
134  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, prin 
Dispoziţia nr. 28 din 28 ianuarie 2022  am convocat Consiliul Judeţean Cluj în 
şedinţă extraordinară pentru astăzi, data de 31 ianuarie 2022, ora 1100. 
Convocarea consilierilor judeţeni s-a făcut de îndată, în scris, prin mijloace 
electronice şi telefonic. 

Proiectele de hotărâri au fost postate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj, 
au fost afişate la sediul acestuia şi au fost transmis electronic tuturor 
consilierilor judeţeni. Anunţul cu privire la desfășurarea acestei ședinței publice 
a fost afişat la sediu, postat pe site-ul propriu şi a fost transmis către mass-
media. 

Lucrările prezentei şedinţe extraordinare a Consiliului Judeţean Cluj se 
vor desfășura prin intermediul unei platforme online de videoconferință, 
începând cu ora 1100.  

* 
 

Începem ședința cu intonarea imnului naţional. 
Se intonează imnul naţional.  

* 
 

 Înainte de a trece la înregistrarea prezenţei la această şedinţă, trebuie să 
precizez faptul că numărul de membri ai Consiliului Judeţean Cluj, în funcţie 
de care se calculează atât cvorumul de prezenţă necesar pentru ca şedinţa să 
fie legal constituită, cât şi numărul de voturi necesar pentru adoptarea 
hotărârilor, este de 36, având în vedere faptul că domnul Rusu Ionuț și-a depus 
demisia din calitatea de consilier județean. 
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Pentru a stabili dacă există cvorumul de prezenţă necesar pentru 
desfăşurarea legală a acestei şedinţe, vă propun să ne înregistrăm prezenţa, 
prin tastarea butonului “Particip la şedinţă” de pe platforma online de 
videoconferinţă, după semnalul dat de colegul nostru. Rog să se pregătească 
procedura de înregistrare a prezenţei. 
Se procedează la înregistrarea prezenţei la şedinţă. 

Consultând înregistrarea prezenţei la şedinţă, constat că din totalul celor 
36 de membri în funcţie care compun Consiliul Judeţean Cluj, sunt prezenţi 30 
de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a 
lucrărilor şedinţei.  

În acest moment absentează dl. Cuibus Valentin, dl. Balla Francisc, dl. 
Tuluc Călin, dl. Felezeu Călin, dl. Cordoș Alexandru și dl. Chirteș Horea.  

* 
Menționăm faptul că până la încheierea ședinței s-a modificat numărul membrilor 

prezenți, fiind prezenți un număr de 31 de membri, deoarece pe parcursul desfășurării ședinței 
s-a înregistrat și prezența domnului Cordoș Alexandru. 

* 
 
Este prezent la această şedinţă şi doamna Gaci Simona-secretar general 

al judeţului. 
* 

Mergem mai departe și trecem la aprobarea Proiectului ordinii de zi a 
prezentei ședințe.  

* 
D-na Simona Gaci: 

Vă aduc la cunoștință faptul că proiectele de hotărâri înscrise în 
Proiectul ordinii de zi a acestei ședințe sunt însoțite de un referat de aprobare; 
de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Cluj și de avizul cu caracter consultativ al comisiei de 
specialitate a Consiliului Județean, fiind astfel respectate prevederile art. 182 
alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8) și alin. (9) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Dl. Alin Tișe:   

Supun la vot Proiectul Ordinii de zi și vă rog să pregătiţi votul electronic.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 29 de voturi „pentru”, 
astfel că Proiectul Ordinii de zi a fost aprobat. Astfel, ordinea de zi cuprinde 2 
puncte, după cum urmează: 

 
1 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte 

de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean 
al domnului Rusu Ionuț 
Inițiator – Alin Tișe – președinte 
 

2 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Cluj cu nr. 11/2018 privind stabilirea componenței 
Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Cluj 
Inițiator – Alin Tișe – președinte 

 
* 
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Dacă sunt situații de conflicte de interese, acestea trebuie anunțate la 
începutul şedinţei, deoarece se consemnează în mod obligatoriu în procesul-
verbal al şedinţei, iar consilierii județeni în cauză sunt obligaţi să se abţină de la 
participarea la adoptarea proiectelor de hotărâri în cauză, respectiv aceștia nu 
mai sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârilor 
respective. 

Dacă sunt astfel de situații, vă rog să le precizați. 
Dl. Iuliu Sămărtean: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 2. 
D-na Simona Gaci: 
 Cu privire la acest aspect, precizez faptul că în conformitate cu 
prevederile art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consilierii 
judeţeni aflați în conflict de interese au obligaţia să se abţină de la participarea 
la  adoptarea proiectelor de hotărârii care le-ar putea produce un folos 
material și sunt obligați să anunţe, la începutul şedinţei, interesul personal pe 
care îl au la adoptarea proiectelor de hotărâri respective.  
 Consilierii județeni care și-au anunţat abținerea de la participarea la 
adoptarea proiectelor de hotărâri pentru situații de conflict de  interese nu mai 
sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârilor cu privire la 
care acesta şi-a anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea acestor 
hotărâri. 
 În acest contex, recapitulativ, situația abținerilor de la participarea la 
adoptarea proiectelor de hotărâri din această ședință este următoarea:  

1. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 2 avem 1 abținere, a domnului Iuliu 
Sămărtean; 

* 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă legat de ordinea de zi mai sunt intervenții? 

Dacă nu sunt intervenții, vă propun să parcurgem punctele de pe 
ordinea de zi, astfel: 

 
1. Punem în discuţie Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al domnului Rusu Ionuț, cu mențiunea că a fost analizat în 
comisiile noastre de specialitate. 
 

Rog Comisia de specialitate nr. 1 să prezinte avizul. 
 

Dl. Iuliu Sămărtean: 
 Comisia nr. 1 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat, cu 

mențiunea că este vot secret.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic secret prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 28 de voturi „pentru”, 
astfel Consiliul Judeţean adoptă Proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al domnului Rusu Ionuț, acesta devenind 

HOTĂRÂREA NR. 16 
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* 

*         * 
Având în vedere acest vot, începând de azi încetează mandatul colegului 

nostru Ionuț Rusu și se vacantează postul iar o dată cu validarea făcută de către 
instanță urmează să depună jurământul noul consilier județean. Aș vrea să îi 
mulțumesc lui Ionuț pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în această 
perioadă, a fost un coleg loial echipei din care a făcut parte și loial organizației de 
tineret de unde a provenit, din partea PNL. Am fost mulțumit de activitatea dânsului 
și cred că în calitate de coleg și de consilier județean și-a făcut datoria față de 
persoanele care l-au girat cu încredere. Îi mulțumesc încă o dată, îi doresc succes în 
activitatea pe care o va face, a fost o opțiune personală, ca atare nu avem altceva de 
făcut decât să îi respectăm această dorință și să îi urăm succes și într-adevăr să îi 
mulțumesc mult pentru colaborarea noastră de la nivelul Consiliului Județean atât cu 
mine personal, cât și cu dumneavoastră, colegii din consiliu, și nu în ultimul rând cu 
colegii din PNL. Mulțumim și succes mai departe!  
 Vă propun să mergem la proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi. 

* 
*         * 

Având în vedere faptul că între timp s-a conectat și domnul Alexandru Cordoș, vom 
proceda la înregistrarea prezenței acestuia.  

Astfel, în urma înregistrării se constată că sunt prezenți un număr de 31 membri la 
această ședință.  

În acest moment absentează dl. Cuibus Valentin, dl. Balla Francisc, dl. Tuluc Călin, dl. 
Felezeu Călin și dl. Chirteș Horea.  

* 
*         * 

 
2. Punem în discuţie Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Cluj cu nr. 11/2018 privind stabilirea componenței 
Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de 
specialitate. 
 

Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 
 

D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 30 de voturi „pentru”, 
astfel Consiliul Judeţean adoptă Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Cluj cu nr. 11/2018 privind stabilirea componenței 
Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 17 

 
* 

*         * 
Având în vedere acest vot și faptul că și acest punct de pe ordinea de zi a fost 

aprobat, vom înainta proiectul de buget la momentul oportun către acest colegiu 
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chiar dacă e un vot formal, el e necesar, ca atare se impune a fi comunicat și cu ei, 
urmând ca ulterior să dezbatem proiectul în plen.  
 Stimați colegi, cu aceasta am epuizat punctele de pe ordinea de zi, fiind o 
ședință extraordinară nu avem punctul Diverse.  
Dl. Alexandru Cordoș: 
 Domnule președinte, mă scuzați, am intrat ceva mai târziu, nu știu dacă e 
important sau nu, dacă mai pot fi pus prezent dar am votat doar la al doilea punct. 
Mulțumesc!  
 Dl. Alin Tișe:  
 Da, în regulă, vă rog să îl notați pe domnul Cordoș prezent la punctul nr. 2 și cu 
vot pentru punctul nr. 2. Ca atare au fost 30 de voturi “pentru” și cu votul domnului 
Cordoș 31 de voturi “pentru”. 
Dl. Mihai Iepure: 
 A votat domnul Cordoș! 
Dl. Alexandru Cordoș: 
 Am votat! 
Dl. Alin Tișe:  
 Atunci e în regulă. Rămâne votul exprimat. 
Dl. Alexandru Cordoș: 

 Mulțumesc! Îmi cer scuze!  
Dl. Alin Tișe:  

Mulțumesc și eu! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o 
zi bună! O să convoc în curând și ședința de consiliu din luna februarie, probabil va fi 
în 10 februarie. Urmează să afișăm ultima formă a bugetului pentru a fi dezbătută 
public, urmând ca amendamente, modificări, completări să poată veni în termen 
până la ședința din 10 februarie, aceasta este dorința noastră de a vota bugetul cât 
mai repede și de a putea să continuăm investițiile și să începem altele noi. Vă 
mulțumesc tuturor și să ne revedem sănătoși în februarie la proxima ședință.  

 
* 

Având în vedere faptul că au fost epuizate toate probleme înscrise în 
ordinea de zi, constat că lucrările prezentei şedinţe s-au încheiat. 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea privind transparenţa în 
administraţia publică nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezentul Proces-verbal se consideră minută, urmând a fi afişat la sediul 
Consiliului Judeţean Cluj şi publicat pe site-ul propriu. 

 Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
          
 
 

      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 
         ALIN TIŞE                                                         SIMONA GACI 


