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Proces  verbal, 
 incheiat astazi 20.06.2008 cu ocazia sedintei de constituire a  

Consiliului Local al muncipiului Timisoara 
 

Prezenti : din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 27. 
La sedinta au participat : dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Prefect. Virgil Draganescu, 
dl. Secretar Ioan Cojocari, dna. Judecator Gaina Camelia. 
Sedinta a fost convocata prin Ordinul Prefectului nr.591/16.06.2008 
 
Dl. Draganescu: Propun inceperea sedintei prin intonarea  imnului. 
Am sa citesc ordinul privind convocarea consilierilor alesi in urma alegerilor locale din 
2008 in sedinta de constituire a Consiliului municipal Timisoara. 
 Prefectul judetului Timis, in temeiul art. 30 al.1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, in baza prerogativelor conferite de art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul si institutia prefectului, emit prezentul ordin. 
Art.1 Se convoaca in sedinta de constituire a Consiliilor Locale orasenesti si comunale 
consilierii alesi la data de 1 iunie 2008. Graficul desfasurarii sedintei este cel prevazut in 
Anexa 1 la punctul 1 : Consiliul Municipal Timisoara, art. 2 : se nominalizeaza 
reprezentantii prefectului, am tinut sa fiu eu persoana care sa vina aici, dand respectul 
cuvenit orasului nosrtu, art. 3 , primul punct cu care as dori sa incepem. In cadrul sedintei 
de constituire a Consiliului Local va fi prezentat si rezultatul validarii alegerii primarului 
in prezenta acestuia. Daca doamna judecator este aici, sa ne citeasca rezultatul alegerilor, 
sa propunem apoi ca domnul primar sa depuna juramantul. 
Dna. Judecator Gaina : Incheierea nr. 192 in camera de consiliu, 18 iunie 2008, s-a luat 
in examinare cererea de validare a  alegerii primarului formulata de Biroul Electoral de 
circumscriptie nr.1 Timisoara. Judecatoria deliberand asupra cererii, constata un nr. total 
al alegatorilor potrivit listelor electorale din circumscripia electorala nr. 1, de 294.157. La 
urne s-au prezentat 81.487 alegatori, fiind valabil exprimate 79.802 voturi si 1.617 voturi 
nule. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar al municipiului 
Timisoara este dl. Ciuhandu Gheorghe Coriolan din partea Aliantei Pentru Timis cu un 
nr. de 42.828 voturi valabil exprimate. Avand in vedere ca dl. Ciuhandu Gheorghe 
Coriolan a obtinut majoritatea din nr. total de voturi exprimate, fiind indeplinite conditiile 
prevazute de art. 93 al. 7 din Legea nr. 67/2004, instanta, in baza art.1, al. 2 din 
Ordonanta de Urgenta nr. 66/2008 va admite prezenta sesizare si va valida alegerea d-lui. 
Ciuhandu Gheorghe Coriolan din partea Aliantei Pentru Timis, in functia de primar al 
municipiului Timisoara. Pentru aceste motive, in numele legii, hotaraste: admite cererea 
de validare a alegerii candidatului Ciuhandu Gheorghe Coriolan din partea Aliantei 
Pentru Timis in functia de primar al municipiului Timisoara, judetul Timis. Valideaza 
alegerea d-lui. Ciuhandu Gheorghe Coriolan din partea Aliantei Pentru Timis in functia 



de primar al municipiului Timisoara, judetul Timis, irevocabila pronuntata in sedinta 
publica din data de 18 iunie 2008. Felicitari domnule primar. 
Dl. Draganescu: Multumesc doamna presedinte. Sa-l felicitam pe domnul primar si sa-l 
invitam sa depuna juramantul. 
Dl. Ciuhandu Gheorghe Coriolan: „Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu 
buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea, pentru binele locuitorilor 
municipiului Timisoara. Asa sa imi ajute Dumnezeu „ . 
Domnule Prefect, onorat Consiliu Local, doamnelor si domnilor, este o mare raspundere 
pentru mine, acest al patrulea mandat si mi-l asum intr-o perioada in care suntem 
confruntati cu mari provocari. Dupa un deceniu, Timisoara are un statut important in tara 
romaneasca, este centru si pol de crestere pe zona de vest a tarii, dezvoltarea economica 
si sociala este vizibila pentru orice om de buna-credinta, insa in acelasi timp, nu trebuie 
sa negam anumite neimpliniri care le avem si provocarile care vor veni. Si cand vorbesc 
de provocari, vorbesc de faptul ca trebuie sa configuram sansa dezvoltarii acestui oras in 
continuare. Si aceasta sansa nu o are numai Consiliul Local sau Primarul, o au toti 
cetatenii acestui oras, cu o singura conditie sa dea dovada de unitate si de buna-credinta. 
Nu astept unanimitati, a trecut vremea acelor unanimitati, nici nu mai doresc sa se 
intoarca. Avem nevoie de majoritati care sa lucreze in folosul populatiei, avem nevoie de 
critici constructive, avem nevoie de opozitie care sa fie in masura sa vina cu idei mai 
bune decat cei care isi asuma aceasta conducere a orasului. In ce ma priveste, pot sa va 
spun si probabil multi ma cunoasteti, ca am fost deschis totdeauna dialogului, insa in 
conditii de demnitate si de respect reciproc. Nu vor fi 4 ani usori pentru ca asa cum va 
spuneam, sansa noastra si obligatia noastra fata de cetatenii acestui oras este sa ne 
mentinem pozitia pe care o avem deja in Romania si perspectiva europeana care ni se 
deschide. Si asta inseamna angajament din partea tuturor. Vreau sa multumesc celor care 
au venit la vot indiferent cum au votat, au dat dovada de simtamant civic si cred ca lucrul 
acesta este foarte important intr-o tara ca Romania, care 50 de ani a fost sub diverse 
dictaturi. Cred ca dupa 18 ani ar trebui sa fim mai responsabili atunci cand judecam 
viitorul acestui oras. Vreau sa multumesc Consiliului Local precedent chiar daca nu am 
avut intotdeauna aceleasi puncte de vedere. Oamenii din consiliu, oamenii din aparatul 
Primariei s-au straduit sa faca ce s-a putut mai bine pentru acest oras. Stiu ca exista si alte 
puncte de vedere si aceste puncte de vedere nu  ma deranjeaza cata vreme ele sunt 
sustinute cu argumente si sunt sustinute in mod civilizat. Cred ca obligatia noastra 
principala este sa raspundem asteptarilor cetatenilor Timisoarei. Pentru acest lucru ma 
angajez si  ma angajez binenteles si  impreuna cu Consiliul Local aici de fata. Va 
multumesc tuturor si Dumnezeu sa ne ajute. 
Dl. Draganescu: Multumesc, am incheiat acest punct. Acum intram in procedurile de 
constituire a consiliului municipal Timisoara. Avand in vedere ca din numarul de 27 de 
consilieri alesi sunt prezenti 27, deci in unanimitate, sedinta este legal constituita. Tin sa 
precizez ca la sedinta, in afara doamnei judecator, a primarului, a prefectului, si a 
distinsilor consilieri alesi se afla reprezentanti ai Corpului Diplomatic, reprezentantii unor 
regii, ai unor institutii din Timisoara si de asemenea, angajatii Primariei. Ii salutam pe toti 
si le multumim ca au onorat constituirea acestui consiliu prin prezenta domniilor lor. 
Potrivit art. 31 al. 1 din Legea 215/2001 preluarile sedintei de constituire sunt conduse de 
cel mai in varsta consilier asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Luand in 
considerare optiunea dlui. Gheorghe Ciuhandu, care a fost ales primar al municipiului 



Timisoara, si a renuntat la functia de consilier, si consultand evidentele puse la dispozitie 
de Biroul Electoral Municipal rezulta ca cel mai varstnic consilier este dl. Sarafolean 
Silviu Gheorghe Iosif, consilier din partea Aliantei Pentru Timis, iar cei mai tineri 
consilieri sunt : Bogdan Ciprian, consilier din partea APT si Corado Dacian Alidor, 
consilier din partea APT. Ii rog pe dansii, pe presedintele de varsta, impreuna cu 
consilierii mai tineri sa preia conducerea acestei sedinte. 
Dl. Sarafoleanu : Multumesc d-le prefect, vom trece la ordinea de zi si anume : 
1. alegerea comisiei de validare  
2. validarea mandatelor consilierilor alesi 
3. depunerea juramantului de catre consilieri 
4. constituirea Consiliului Local 
5. alegerea presedintelui de sedinta 
6. alegerea viceprimarilor 
Supun votului, domnilor consilieri, ordinea de zi. 
 Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? 
In unanimitate s-a votat ordinea de zi. Pentru inceput vom trece la alcatuirea comisiei de 
validare. Propun pentru cei 5 membri care vor face parte din comisia de validare, sa fie 
cate un reprezentant din fiecare formatiune politica. Fiind 5 formatiuni, va rugam sa 
faceti propuneri pentru 5 consilieri care vor face parte. Prima propunere dl. consilier 
Radu Toanca. 
Dl. Radu Toanca : Din partea PSD-ului, dl. Cristian Anton. 
Dl. Sarafoleanu : Dl. Moldovan 
Dl. Moldovan : Din partea Aliantei Pentru Timis, dl. Valentin Moldovan 
Dl. Sarafoleanu : Dl. Jichici 
Dl. Jichici : Din partea Partidului National Liberal, dl. Bogdan Ciprian. 
Dl. Perinat : Din partea UDMR-ului dl. Szabo Ferent. 
PDL : Din partea Partidului Democrat Liberal, dl. Pau Adrian. 
Dl Sarafoleanu : Acum sunt 5 propuneri, vom vota individual, fiecare reprezentant al 
formatiunii. Vom incepe cu dl. Cristian Anton. Va rugam sa votati.  
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?- unanimitate 
Urmatorul consilier, dl Valentin Moldovan. Va rugam sa votati.  
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?- unanimitate 
Dl. Bogdan Ciprian.  
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?- unanimitate 
Dl. Szabo Francisc.  
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?- unanimitate 
Dl. Pau Adrian. 
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?- unanimitate 
Comisia de validare a fost votata in urmatoarea componenta : Cristian Anton, Valentin 
Moldovan, Bogdan Ciprian, Szabo Francisc si  Pau Adrian. 
Trecem la votarea hotararii privind alegerea comisiei de validare. Votam global comisia 
de validare. 
Supun votului. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? 
In unanimitate s-a votat comisia de validare. Urmeaza ca aceasta sa se retraga pentru 
alegerea presedintelui de comisie si a secretarului si sa verifice, binenteles, rezultatul 
alegerii. 



Pauza de 5 minute. 
 
Dl Sarafoleanu: Dau cuvantul domnului presedinte al comisiei de validare pentru citirea 
procesului verbal. 
Dl Cristian Anton: Proces verbal incheiat azi 20 iunie in prima sedinta a comisiei de 
validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Potrivit procesului-verbal privind 
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru 
functia de consilier al Consiliului Local de la 1 iunie 2008, incheiat de Circumscriptia 
electorala nr. 1 municipiul Timisoara, li s-au atribuit urmatoarelor aliante si partide 
politice : Alianta Pentru Timis – 11 mandate,  
Partidul Democrat Liberal – 8 mandate,  
Partidul Social Democrat – 6 mandate, 
Uniunea Democrata a Maghiarilor – 2 mandate 
Astazi, 20 iunie, comisia de validare aleasa de Consiliul Local al municipiului Timisoara 
in sedinta de constituire din data de 20 iunie 2008, a examinat in conformitate cu 
prevederile art. 31 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata si modificata, legalitatea alegerii consilierilor. Avand in vedere rezultatul 
scrutinului din 1 iunie 2008 pentru alegerea primarului municipiului Timisoara in urma 
caruia dl. Ciuhandu Gheorghe Coriolan a fost ales in functia de primar al municipiului 
Timisoara, in baza sentintei civile prin care se valideaza alegerea in functia de primar al 
municipiului Timisoara a domnului Ciuhandu Gheorghe Coriolan, avand in vedere ca 
urmatoarea persoana aflata ca supleant pe lista Aliantei Pentru Timis este dl. Ehegardern 
Petru, avand in vedere hotararea nr. 130 din 4 iunie 2008 a Biroului Electoral Central 
privind apartenenta candidatilor alesi la partidul, alianta politica sau alianta electorala pe  
care liste au fost alesi in momentul validarii candidaturii, conditie de eligibilitate in 
sensul art. 31, al. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata si modificata, avand in vedere adresa nr.SC 200812791din 12.06.2008 a 
Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, avand in vedere adresa nr. SC200813105 
din 13.06.2008 a  Partidului Democrat Liberal, avand in vedere adresa nr. 298 din 12 
iunie 2008 a Partidului Social Democrat, avand in vedere adresa nr. SC200813469 din 18 
iunie 2008 a Aliantei Pentru Timis, comisia constata ca au fost respectate dispozitiile 
legale si ca nu sunt cazuri de incompatibilitate fata pentru care a hotarat sa propuna 
validarea tuturor, a numarului de 27 de consilieri conform tabelului anexat : 
Anton Cristian – Partidul Social Democrat,  
Barlea Romeo Claudiu - Partidul Democrat Liberal,  
Blaj Adriana Maria - Alianta Pentru Timis,  
Bogdan Ciprian - Alianta Pentru Timis,  
Bungau Ionel - Partidul Social Democrat,  
Catana Constantin - Alianta Pentru Timis, 
Ciobanu Gheorghe - Partidul Democrat Liberal, 
Ciuhandu Ovidiu - Partidul Democrat Liberal, 
Dogariu Eugen - Partidul Social Democrat, 
Ehegartner Petru - Alianta Pentru Timis, 
Grindeanu Sorin Mihai - Partidul Social Democrat, 
Horablaga Nicolae Marinel - Partidul Democrat Liberal, 
Jichici Ciprian Corneliu - Alianta Pentru Timis, 



Moldovan Valentin - Alianta Pentru Timis, 
Mosiu Simion - Partidul Democrat Liberal, 
Orza Adrian Romita - Alianta Pentru Timis, 
Pau Radu Adrian- Partidul Democrat Liberal, 
Perinat Steva - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania 
Popa Radovan Smaranda - Alianta Pentru Timis, 
Raducanu Ion - Partidul Social Democrat, 
Sandu Constantin Stefan - Partidul Democrat Liberal, 
Saracan Maria - Partidul Democrat Liberal, 
Sarafolean Silviu Gheorghe Iosif - Alianta Pentru Timis, 
Szabo Francisc - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania,  
Toader Corado Dacian Alidor - Alianta Pentru Timis, 
Toanca Radu Daniel - Partidul Social Democrat, 
Wolf Elena - Alianta Pentru Timis, 
 
Dl. Sarafoleanu : Multumesc domnule presedinte. Domnul secretar va da citire 
juramantului pentru depunerea juramantului consilierilor alesi. 
Dl. Secretar : Va rog sa ne ridicam cu totii in picioare. Va rog sa repetati dupa mine : 
„Jur sa respect Constitutia si legile tarii, si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in 
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timisoara. Asa sa imi 
ajute Dumnezeu. „ 
Va rog sa luati loc. Acum o sa dau citire, in ordinea alfabetica, listelor domnilor 
consilieri. Domnii consilieri merg la acel microfon, daca vor, jura  pe Biblie, ori nu jura 
pe Biblie, Constitutia este acolo, si semneaza juramantul. Anton Cristian. 
Anton Cristian : Jur 
Dl. Secretar : Barlea Romeo Claudiu 
Dl. Barlea Romeo Claudiu : Jur 
 
Dl. Secretar : Blaj Adriana Maria 
Dna. Blaj Adriana Maria: Jur 
 
Dl. Secretar : Bogdan Ciprian 
Dl. Bogdan Ciprian: Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu. 
 
Dl. Secretar : Bungau Ionel 
Dl. Bungau Ionel: Jur 
 
Dl. Secretar : Catana Constantin 
Dl. Catana Constantin : Jur 
 
Dl. Secretar : Ciobanu Gheorghe 
Dl. Ciobanu Gheorghe : Jur 
 
Dl. Secretar : Ciuhandu Ovidiu 
Dl. Ciuhandu Ovidiu : Jur 
 



Dl. Secretar : Dogariu Eugen 
Dl. Dogariu Eugen : Jur 
 
Dl. Secretar: Ehegartner Petru  
Dl. Ehegartner Petru : Jur 
 
Dl. Secretar: Grindeanu Sorin Mihai 
Dl. Grindeanu Sorin Mihai : Jur 
 
Dl. Secretar : Horablaga Nicolae Marinel 
Dl. Horablaga Nicolae Marinel : Jur 
 
Dl. Secretar: Jichici Ciprian Corneliu 
Dl. Jichici Ciprian Corneliu : Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Moldovan Valentin 
Dl. Moldovan Valentin : Jur 
 
Dl. Secretar : Mosiu Simion 
Dl. Mosiu Simion : Jur 
 
Dl. Secretar : Orza Adrian Romita 
Dl. Orza Adrian Romita : Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Pau Radu Adrian 
Dl. Pau Radu Adrian : Jur 
 
Dl. Secretar : Perinat Steva 
Dl. Perinat Steva : Jur 
 
Dl. Secretar : Popa Radovan Smaranda 
Dna. Popa Radovan Smaranda : Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Raducanu Ion 
Dl. Raducanu Ion : Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Sandu Constantin Stefan 
Dl. Sandu Constantin Stefan : Jur. 
 
Dl. Secretar: Saracan Maria 
Dna. Saracan Maria : Jur. 
 
Dl. Secretar : Sarafolean Silviu Gheorghe Iosif 
Dl. Sarafolean Silviu Gheorghe Iosif : Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Szabo Francisc 



Dl. Szabo Francisc : Jur. 
 
Dl. Secretar: Toader Corado Dacian Alidor 
Dl. Toader Corado Dacian Alidor: Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Toanca Radu Daniel 
Dl. Toanca Radu Daniel: Jur. Asa sa imi ajute Dumnezeu 
 
Dl. Secretar : Wolf Elena 
Dna. Wolf Elena: Jur. 
Dl. Sarafoleanu : Acum, dupa depunerea juramantului propun sa votam hotararea 
privind validarea consilierilor alesi. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va 
multumesc. In unanimitate s-a votat hotararea privind constituirea noului Consiliu Local. 
Dl. Draganescu: Va multumesc si eu, domnule presedinte de varsta. In acest moment 
Consiliul Municipal Timisoara este legal constituit. Din acest moment Timisoara are un 
consiliu pentru urmatorii 4 ani, le urez succes, le doresc ca in activitatea pe care o au sa 
se ghideze asa cum spune si juramantul, dupa respectarea Constitutiei si legilor tarii , este 
prima conditie si evident, sa puna in slujba timisorenilor toata priceperea , iscusinta lor si 
cu siguranta ca sunt foarte priceputi din moment ce timisorenii le-au acordat votul lor. Ei 
vor fi gestionarii avutiei orasului, avutiei comune si trebuie sa o sporeasca, nu cumva sa o 
reduca, trebuie sa aiba grija de toate lucrurile care apartin Primariei, care apartin 
Consiliului Local, care apartin Patrimoniului public local. In fiecare an, primarul trebuie 
sa prezinte un raport in fata consilierilor vizavi de gestionarea acestor bunuri si sper eu ca 
toti consilierii sa fie niste consilieri priceputi care sa citeasca legile si sa citeasca 
hotararile inainte de a le vota si astfel sa avem un Consiliu Local care sa functioneze in 
cunostiinta de cauza. Le urez tuturor mult succes si din acest moment misiunea mea ca 
prefect se incheie. Dumneavoastra,  din acest moment, preluati initiativa, va trebui sa 
alegeti un presedinte de sedinta, dupa aceeea pe ordinea de zi, dvs hotarati ceea ce faceti  
in continuare. Va multumesc inca o data, felicitari pentru alegeri, felicitari pentru 
investire.  
Dl. Secretar : Il invit pe parintele Vana, seful Catedralei Mitropolitane Timisoara. 
Parintele Vana face o cuvantare, iar la sfarsit adreseaza consilierilor urmatoarele : 
Dumnezeu sa va ajute, sa va binecuvinteze in marea lucrare pe care o aveti de indeplinit 
pentru ca dvs., cum spunea Goga, sunteti nadejdea noastra de mai bine. Doamne ajuta. 
Dl. Secretar : Va rog sa faceti propunerea pentru alegerea presedintelui de sedinta, iar 
apoi o sa trecem la alegerea viceprimarilor. 
Dl Valentin Moldovan: Daca imi permiteti, domnule secretar, propun sa ramana in 
continuare presedinte de sedinta domnul Sarafoleanu. 
Dl. Secretar : Supunem la vot. 
Cine este pentru ? 
In unanimitate s-a votat pentru. Va rog sa preluati conducerea sedintei. 
Dl. Sarafoleanu : Multumesc domnilor colegi. Acum sa trecem la urmatorul punct al 
ordinii de zi , care este alegerea viceprimarilor. Va rog, propuneri, dl. Moldovan. 
Dl. Moldovan : Din partea Aliantei Pentru Timis, propun pentru functia de viceprimar pe 
dl. Orza Adrian  
Dl. Sarafoleanu : Dl. Toanca 



Dl. Toanca : Din partea Partidului Social Democrat, pentru cea de-a doua functie de 
viceprimar il propunem pe dl Sorin Grindeanu, presedintele executiv al PSD Timis. 
Dl. Sarafoleanu : Daca mai sunt propuneri. Dl. Ciuhandu. 
Dl. Ovidiu Ciuhandu : Din partea Partidului Democrat Liberal, il propunem pe dl. 
Gheorghe Ciobanu. Partidului Democrat Liberal mai are o  propunere si anume pe dl. 
Jichici Ciprian pentru functia de viceprimar. 
Dl. Jichici : Domnule presedinte, daca imi dati voie.Sunt onorat de propunerea colegilor 
de consiliu, din Partidul Democrat Liberal, va spun sincer ca m-as fi asteptat ca aceasta 
propunere sa vina inaintea campaniei electorale din partea dumneavoastra, asa mi s-ar fi 
parut normal de vreme ce imi recunoasteti valoarea, insa ma vad nevoit sa refuz aceasta 
propunere. 
Dl. Sarafoleanu : Mai sunt alte propuneri? Daca nu mai sunt  propuneri, facem 
buletinele de vot : Orza Adrian, Sorin Grindeanu, Gheorghe Ciobanu. Facem o pauza de 
cateva minute pentru intocmirea buletinelor si apoi vom trece la vot. 
S-au completat buletinele de vot pentru alegerea viceprimarilor si se va vota de catre 
domnii consilieri in ordinea alfabetica. 
Dl. Secretar : Va rog sa aduceti urna. Domnilor consilieri, eu o sa va citesc in ordine 
alfabetica. Toate cele 27 de buletine de vot sunt la mine, sa nu fie discutii. O sa va explic 
cum se voteaza : e un numar curent, nume si prenume si la optiune puneti in dreptul  
persoanei pe care doriti sa o votati, un x. Daca puneti la toti trei buletinul este anulat, 
daca puneti la unu nu e anulat, e in regula si votul merge la respectivul. Conditia ca sa fie 
ales viceprimar al municipiului Timisoara, trebuie majoritatea consilierilor in functie, 
respectiv 14 voturi. Votam global pentru amandoi. Putem incepe, sunteti pregatiti ? 
Anton Cristian, mergeti in cabina, apoi urmeaza : Barlea Romeo Claudiu, Blaj Adriana 
Maria, Bogdan Ciprian, Bungau Ionel, Catana Constantin, Ciobanu Gheorghe, Ciuhandu 
Ovidiu, Dogariu Eugen, Ehegartner Petru, Grindeanu Sorin Mihai ,Horablaga Nicolae 
Marinel Jichici Ciprian Corneliu , Moldovan Valentin, Mosiu Simion, Orza Adrian 
Romita, Pau Radu Adrian, Perinat Steva, Popa Radovan Smaranda, Raducanu Ion, Sandu 
Constantin Stefan, Saracan Maria, Sarafolean Silviu Gheorghe Iosif, Szabo Francisc, 
Toader Corado Dacian Alidor, Toanca Radu Daniel si dna. Wolf Elena. 
Acum comisia de validare ia urna si merge in spate pentru constatarea rezultatului. 
Dl. Cristian Anton : Proces verbal incheiat astazi 20 iunie 2008 in sedinta comisiei de 
validare a Consiliului Local al municipiului Timisoara cu ocazia alegerii viceprimarilor. 
Astazi, 20 iunie comisia de validare aleasa de Consiliul Local al municipiului Timisoara 
in sedinta de constituire din data de 20 iunie 2008, a examinat in conformitate cu 
prevederile articolului 57 al. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala republicata si modificata legalitatea alegerii viceprimarilor. In urma numararii 
voturilor, comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale in ceea ce priveste 
exprimarea votului, rezultatele fiind urmatoarele : 
Orza Adrian – 19 voturi 
Grindeanu Sorin – 19 voturi 
Ciobanu Gheorghe – 8 voturi 
Dl. Orza Adrian si dl. Grindeanu Sorin au intrunit votul majoritatii consilierilor in functie 
prevazut de lege, drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal si urmeaza 
semnaturile comisiei de validare.Va multumesc. 
 



Dl. Sarafoleanu : Multumesc domnule presedinte. O sa trecem la votul consilierilor 
pentru hotararea cu privire la alegerea celor doi viceprimari. Supunem Consiliului votul 
viceprimarilor.  
Cine este pentru? Impotriva? Abtineri? 
 Da, va multumesc. PDL-ul s-a abtinut, restul  de 19 consilieri au votat pentru. Cu aceasta 
ocazie declar inchisa sedinta de constituire a Consiliului Local si nu inainte de a multumi 
tuturor participantilor la aceasta sedinta festiva si cu aceasta ocazie le doresc succes 
domnilor viceprimari care au fost alesi prin aceasta sedint.Va multumesc. 
 
 
 
 
 
    Presedinte de sedinta,                                                                                     Secretar, 
consilier Silviu Sarafoleanu                                                                           Ioan Cojocari 


