
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL 
      Nr. 521027/305/22.10.2020

Încheiat  cu  ocazia  ședinței  extraordinare  a  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-

Napoca din data de 21.10.2020, ședință convocată de îndată de către primar. 

Ședința se desfășoară la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Sala de sticlă. 

La  apelul  nominal  se  contată  că  absentează  motivat  domnul  Marius  Sorel  Jurja,

consilier  local  validat  prin Încheierea civilă  nr.  9978/2020 pronunțată  de Judecătoria  Cluj-

Napoca în data de 19.10.2020, cvorumul fiind de 25. 

Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca – supune la vot procesul-verbal al

ședinței anterioare și anunță că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar cinci

voturi  nu au fost  înregistrate,  respectiv,  votul doamnei Alexandra Oană, al  domnului Ionuț

Moldovan, al domnului Călin Găbudean, al doamnei Adriana Cristian și al domnului Ovidiu

Vaida. 

D-na. cons. Oană – confirmă că votul este „pentru”. 

Dl. cons. Moldovan – confirmă că votul este „pentru”. 

Dl. cons. Găbudean – confirmă că votul este „pentru”. 

D-na. cons. Cristian – confirmă că votul este „pentru”. 

Dl. cons. Vaida –  confirmă că votul este „pentru”. 

Procesul-verbal  al  ședinței  anterioare  a  fost  aprobat  în  unanimitate  (25  de  voturi

pentru). 

 Secretarul  general  al  municipiului  Cluj-Napoca –  le  solicită  consilierilor  locali

prezenți  la  ședință  să  facă  propuneri  în  vederea  alegerii  președintelui  de  ședință  pentru

următoarele trei luni. 

Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul Dan Ștefan Tarcea, consilier local, pentru

funcția de președinte de ședință. 

Se supune la vot propunerea domnului Radu Moisin,  fiind înregistrate 23 de voturi

pentru, o abținere și un vot neînregistrat, respectiv, votul domnului Dinu Ionescu. 

Dl. cons. Ionescu –  confirmă că votul este „pentru”. 

Cu 24 de voturi pentru și o abținere, președintele de ședință pentru următoarele trei luni

este domnul Dan Ștefan Tarcea.

Președintele de ședință – îi  felicită pe consilierii locali  pentru mandatul obținut în

cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 

Se intonează Imnul de Stat al României. 



Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Comisiei  de  validare  a  alegerii

viceprimarilor și de numărare a voturilor.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pe principalele domenii de activitate.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate: 

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Comisiei  de  validare  a  alegerii
viceprimarilor și de numărare a voturilor.

 Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca, pe principalele domenii de activitate.

 Se  supune  la  vot  proiectul  și  au  fost  înregistrate  24  de  voturi  pentru  și  un  vot

neînregistrat, respectiv, votul doamnei Adriana Cristian.

  D-na. cons. Cristian – confirmă că votul este „pentru”. 

  Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor.

Președintele de ședință – îi învită pe membrii Comisiei de validare privind alegerea

viceprimarilor și de numărare a voturilor să se pregătească pentru procedura de vot secret;

solicită echipei de personal tehnic să tipărească buletinele de vot. 

Dl. primar –  arată că, potrivit legii, municipiul Cluj-Napoca are doi viceprimari și, în

consecință,  îi  propune  pentru  funcțiile  de  viceprimar  pe  domnul  Dan  Ștefan  Tarcea  și,

respectiv,  pe  doamna  Oláh  Emese;  în  vederea  desemnării  viceprimarului  care  va  exercita

primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Cluj-Napoca, îl propune pe

domnul Dan Ștefan Tarcea.

D-na. cons. Oană – în numele democrației, pentru funcția de viceprimar, o propune din

partea  Alianței  U.S.R.  PLUS  pe  doamna  Adriana  Cristian;  consideră  că  doamna  Adriana

Cristian este o persoană calificată și competentă. 

D-na Aurora Roșca – secretarul general al municipiului Cluj-Napoca –  îi invită, în

ordine alfabetică, pe consilierii locali să procedeze la vot secret.

Dl. cons. Gliga –  președintele Comisiei de validare – dă citire procesului-verbal al

Comisiei de validare  privind alegerea viceprimarilor și de numărare a voturilor, încheiat azi,



21 octombrie 2020, cu ocazia alegerii viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca și a desemnării

viceprimarului   care  va  exercita  primul  calitatea  de  înlocuitor  de  drept  al  primarului

municipiului Cluj-Napoca, pe durata mandatului, potrivit art. 152 din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere propunerile înaintate.  Comisia constată că a fost exprimat un total de 25 de

voturi, din care 25 voturi valabil-exprimate. În urma acestora, pentru alegerea viceprimarilor

municipiului Cluj-Napoca, au fost obținute următoarele rezultate:

1) Dan Ștefan Tarcea, din partea P.N.L. – 25 de voturi;

2) Oláh Emese, din partea U.D.M.R. –  20 de voturi;

3) Adriana Cristian, din partea Alianței U.S.R. PLUS – 5 voturi;

Pentru desemnarea viceprimarului  care va exercita  primul calitatea de înlocuitor de

drept  al  primarului  municipiului  Cluj-Napoca,  pe  durata  mandatului,  au  fost  obținute

următoarele rezultate:

1) Dan Ștefan Tarcea, din partea P.N.L. – 25 de voturi.

Prin urmare, sunt aleși în funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca domnul

Dan Ștefan Tarcea, din partea P.N.L. și doamna Oláh Emese, din partea U.D.M.R.

Este desemnat, pentru a exercita  primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului

municipiului Cluj-Napoca, pe durata mandatului, domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar ales

al municipiului Cluj-Napoca, din partea P.N.L. 

Dl.  Tarcea –  viceprimar  –  le  mulțumește  consilierilor  locali  pentru  încrederea

acordată. 

D-na. cons. Oláh –  viceprimar - le mulțumește consilierilor locali pentru încrederea

acordată. 

Dl.  primar –  îi  felicită  pe  consilierii  locali  aleși  și  validați  în  Consiliul  local  al

municipiului Cluj-Napoca. 

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară

lucrările închise. 

 Președintele de ședință, Secretarul general al municipiului, 

 Ec. Dan Ștefan Tarcea          Jr. Aurora Roșca 

Audierea  înregistrării,  redactarea,  rezumarea  și  corectura,  de  Diplomat  în  administrație  Ramona  Nistor,  inspector  de
specialitate. 
Notă: Ședinţa a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relaţii cu consiliul şi
administraţie locală, ea fiind mai apoi arhivată în condiţiile legii1.

1Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi Dispoziţia primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al
documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi de aparatul de specialitate al primarului.


