Ilie Bolojan a depus jurământul de primar
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Miercuri, 18 iunie 2008, de la ora 10 a avut loc în Sala Mare a Primăriei Oradea şedinţa de
depunere a jurământului de către noul primar al municipiului, domnul Ilie Bolojan, şi de
validare a consilierilor locali aleşi la 1 iunie.

Ilie Bolojan a depus jurământul de primar: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu
bună credinţă, tt ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului
Oradea. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Primarul nou instalat a precizat că pentru el acesta nu
este doar un gest formal şi a încheiat cu cuvintele: „Dumnezeu să aibă în pază Oradea şi
judeţul Bihor!”

În sală au fost prezenţi sute de cetăţeni dornici să asiste la acest moment solemn, jurnalişti şi
reprezentanţi ai instituţiilor de stat, cum ar fi prefectul judeţului Bihor, domnul Mircea Ghitea,
preşedintele ales al Consiliului Judeţean, domnul Radu Ţîrle, vicepreşedinţii CJ Alexandru Kiss
şi Dumitru Voloşeniuc, sau deputatul PNL Valeriu Boeriu.

Au fost aleşi prin vot secret viceprimarii oraşului, în persoana doamnei Rozalia Biro (UDMR) şi
a domnului doctor
Gheorghe Carp
(PNL).
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În continuarea şedinţei, au fost validaţi consilierii locali şi s-au constituit comisiile de lucru ale
Consiliului Local. Acestea au următoarea componenţă:

Comisia pentru muncă, sănătate, familie şi protecţie socială

Preşedintă: Florica Cherecheş (PNL), secretar: dr. Fleisz János (UDMR), membri: Szabó József
(UDMR), Nicuşor Lăpădatu Nicuşor (PD-L) şi Mihai Groza (PD-L).

Comisia pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Preşedinte: Huszár István (UDMR), secretar: Octavian Dan (PNL), membri: Mihai Manea
(PNL), Ioan Felea (PNL), Sárkozi Zoltán (UDMR), Ovidiu Mureşan (PSD) şi Mircea Matei
(PD-L).

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism

Preşedintă: Adriana Lipoveanu (PNL), secretar: Pásztor Sándor (UDMR), membri: Gheorghe
Carp (PNL), Dorin Corcheş (PD-L) şi Pavel Mercea (PSD).

Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de
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agrement
Preşedinte: Dorel Tifor (PNL), secretar: Iulius Delorean (UDMR), membri: Daniel Vulcu (PNL),
Dorel Luca (PD-L) şi Bogdan Hossu (PSD).

Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană
Preşedintă: Biró Rozália (UDMR), secretar: Ioan Cupşa (PNL), membri: Romulus Cosma
(PNL), Maria Coste (PD-L) şi Vasile Petruţ (PD-L).
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