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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 04 decembrie 2007,   în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 alin.4 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr.2664/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Inisconi Ioan, 
doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Ardelean Nelu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că 

din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 18 
consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl Lazar Danil, dl. Oana Nicolae Dorin  şi dna Mihet Daniela. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi 
Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl. Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării stadiului 

legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 08 noiembrie 2007, si 16 noiembrie 2007, 
precum şi a proceselor verbale ale şedinŃelor Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia 
consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 08 noiembrie 2007  si 16 noiembrie 2007, însoŃite de cate un proces-
verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 08 noiembrie 2007. 
   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 

nr.2513/2007, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 

 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 3 puncte. S-au adoptat 3 hotarari, respectiv de la 

nr.463-465.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 08 noiembrie 2007.  
Sinteza procesului –verbal din data de 16 noiembrie 2007   
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   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.2532/2007, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 27 de puncte si 16 puncte suplimentare. S-au 

adoptat 40 de hotarari, respectiv de la nr.466-505.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 16 noiembrie 2007.  
Dl.Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 noiembrie 2007   
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 noiembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 16 noiembrie 2007   
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 16 noiembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 18 consilieri prezenŃi.  
 

            Ordinea de zi este următoarea: 
 
 Proiect de hotărâre, privind: 

1. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Acordarea “Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie 
neintrerupta; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentelor – spectacol 

“Serbarile iernii 2007” si Revelion 2008 in perioada 20-21 decembrie si 31 decembrie 
2007; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.494/2007 privind aprobarea deplasarii 

domnului Rachita Ciprian la firma Cadolto din Cadolzburg bei Nurnberg – Germania in 
perioada 26 – 29 noiembrie 2007;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
5. Initierea procedurii de sistare definitiva a executiei si valorificarea prin vanzarea, in 

conditiile legii, a obiectivului de investitii ″Palatul Administrativ al Judetului  
Hunedoara″; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
6. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.306/2007, cu modificarile ulterioare;  

 
I. Diverse  

 
 

NOTĂ: . În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 4 se adoptă 
cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:1,2,3 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea  

 
 

nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 5,6 se adopta cu 
votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  
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Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea  

bugetului general pe anul 2007. 
D-ra Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
O întrebare  aş avea. Câte rectificări de buget s-au făcut anul acesta? 
D-ra NuŃu Silviana 
14. 
Dl.Kovacs Francisc 
Deci, mai mult de una pe lună. 
D-ra NuŃu Silviana 
O să mai fie încă două. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
În momentul în care primim fonduri, trebuie făcută rectificare. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.506/2007 
Punctul 2  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea “Diplomei de 

fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.  
Dl. Davidescu Virgil  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.507/2007 
Punctul 3  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea de catre Consiliul 

local al municipiului Deva a evenimentelor – spectacol “Serbarile iernii 2007” si Revelion 2008 in 
perioada 20-21 decembrie si 31 decembrie 2007. 

D-na Angela Guran 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 

          Mi se pare mică suma care a fost propusă. Aş vrea să suplimentăm această sumă. 
D-ra NuŃu Silviana 
Cu cât doriŃi să suplimentăm? 
Dl.Ghergan Florian 

 Cu cât este nevoie  să facem un spectacol ca lumea la sfârşit de an. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Cât doriŃi? 50 milioane în plus, cât? 

Dl.Ghergan Florian 
 Cât spuneŃi dumneavoastră, domnule. 100 de milioane lei vechi. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Pentru că noi toŃi suntem reprezentanŃii devenilor, aş dori ca invitaŃiile la aceste spectacole 
să fie împărŃite pentru consilieri. Fiecare consilier are dreptul să invite nişte persoane la aceste 
spectacole, la Revelion, la toate acestea. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Sunt în aer liber, intrarea este liberă. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Nu cum s-a sărbătorit “Ziua pensionarilor”! Eu am 5.000 de pensionari unde lucrez  şi nu a 
fost invitat nimeni. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 A fost organizată de P.N.L. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Dl.Ghergan Florian 
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Cu amendamentul meu. Am propus să se suplimenteze. 
 
 
 
 
D-ra NuŃu Silviana 
Calculele noastre sunt pentru 1 miliard. Trebuie făcută o rectificare, trebuie să luăm banii 

de la alt capitol. 
Dl.Ghergan Florian 

 Deci, nu mai aveŃi bani? De ce nu aŃi pus punctul acesta şi după aceea bugetul? 
D-ra NuŃu Silviana 

 Pentru că nu am ştiut de amendament. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Lasă Silviana, cum doresc consilierii. Mai facem o rectificare. 
Dl.Ghergan Florian 
Sigur că da. Vă rog, cu amendamentul. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Facem o rectificare la şedinŃa următoare. 
Dl.Ghergan Florian 

 HaideŃi să-l supunem acum, să fim de acord că oricum a trecut. 
D-ra NuŃu Silviana 

 Atunci, dacă doriŃi acum să rectificăm, trebuie să precizaŃi că, cu acest amendament se 
modifică punctul 1. 

Dl.Ghergan Florian 
 Exact. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 VedeŃi de unde se poate lua şi votăm din nou punctul cu bugetul. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi.    
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand seama de amendamentul d-lui 
consilier Ghergan Florian. 
 Supun  la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.508/2007 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Cu amendamentul să se suplimenteze  cu 100 de milioane lei vechi? 
D-ra NuŃu Silviana 
100 de milioane lei vechi. 
Dl.Ghergan Florian 
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Lei vechi, da. 
 
Punctul 4  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.494/2007 privind aprobarea deplasarii domnului Rachita Ciprian la firma 
Cadolto din Cadolzburg bei Nurnberg – Germania in perioada 26 – 29 noiembrie 2007;   

D-na Neicu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să atrag atenŃia domnului Preşedinte că această investiŃie – am spus-o şi data 

trecută şi nu ştiu dacă s-a consemnat şi aş vrea să se consemneze acum – această investiŃie mi se 
pare dubioasă. Nu avem punctul de vedere al Spitalului. Văd că sunt nişte containere şi nu ştim ce 
avem înăuntru. Sunt nişte reguli ale spitalelor, care nu ştim dacă sunt îndeplinite. Nu scrie niciunde 
că s-au îndeplinit. Spune că s-a câştigat o licitaŃie şi acum aflăm că nu ştim ce este în containere. 
Eu zic să fim puŃini mai atenŃi. 
 Eu sunt de acord să plece colegul nostru şi să vină înapoi să ne spună şi  să  răspundă la 
toate întrebările pe care le-am pus pentru că nu am auzit pe nimeni să ne spună dacă există o 
aprobare de la Spital, de la Ministerul SănătăŃii, de la toată lumea cu această investiŃie. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Există aprobări, există autorizaŃie de construcŃie. 

Dl.Ghergan Florian 
 Altceva. Eu ştiu că acest Spital este Spital JudeŃean şi este în administrarea Consiliului 
JudeŃean. Avem aprobarea ca noi să facem o investiŃie în patrimoniul Consiliului JudeŃean? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Avem. Inclusiv autorizaŃia de construcŃie este emisă cu toate acordurile necesare. 
 Dl.Rachită Ciprian 
 Este un protocol între Consiliul local şi Consiliul JudeŃean. 

Dl.Ghergan Florian 
 Prin care ne dă voie să… 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Să construim pe terenul lor. 
 Dl.Rachită Ciprian 

Este aprobat prin şedinŃă de consiliu. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu aş vrea ca lucrurile să nu se îndrepte împotriva noastră. Aş vrea să-mi puneŃi la  

dispoziŃie toate aprobările. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Sigur. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Aş vrea să întreb aici, este un punct de vedere al Spitalului vis-à-vis de acestă  

investiŃie?  
 Dl.Rachită Ciprian 
 InvestiŃia s-a făcut la solicitarea Spitalului. 

Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
O solicitare este una. Un punct de vedere pe care să-l prezentaŃi colegilor mei  
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aici?! 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

A fost prezentat în şedinŃa în care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate. 
 
 

 Dl.Rachită Ciprian 
S-a purtat  corespondenŃă cu ei. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
O întrebare.  AŃi văzut această solicitare şi un punct de vedere al spitalului, domnule coleg? 

Cine merge să vadă aceste containere, vreau să-mi aducă următorul răspuns: Cât este înălŃimea 
containerelor? Câte paturi sunt pe metru pătrat? Dacă în contract sunt prevăzute piese de schimb. 

Mai este o observaŃie pentru că, dumneavoastră nu spuneŃi consilierilor.Spitalul  v-a spus 
un punct de vedere şi daca da, a spus că aceste containere sunt sau nu in conformitate cu Ordinului 
Ministrului  SănătăŃii nr.914/2006? 

Dl.Kovacs Francisc 
 Când am mai discutat  o dată problemele Spitalului era şi domnul Primar aici şi a spus că 
nimic nu se va mai discuta dacă nu este prezent directorul Spitalului sau din Consiliul de 
administraŃie să fie cineva de la Spital. Cine reprezintă Spitalul în susŃinerea acestor probleme? Nu 
este directorul. InvestiŃiile se fac pentru Spital şi directorul Spitalului nu este invitat la nici o 
discuŃie. Cum este posibil aşa ceva? 
 Dl.Rachită Ciprian 
 Studiul de fezabilitate a fost aprobat în şedinŃă de consiliu şi la şedinŃa respectivă a fost 
prezent domnul Magheru şi a discutat. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnul Magheru nu este directorul Spitalului. 
 Dl.Rachită Ciprian 
 A dat lămuririle necesare care s-au solicitat atunci. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Încă o dată spun, domnul Primar a promis data trecută că nimic nu se va discuta în şedinŃă 
de Consiliu fără prezenŃa directorului de la Spital. Cred că este consemnat. 
 Cine ştie cel mai bine problemele de acolo, domnul Magheru sau le ştie cel mai bine 
directorul şi Consiliul de administraŃie de acolo?  
 Dl.Ardelean Nelu 
 Eu cred că directorul DirecŃiei de Sănătate Publică trebuie să cunoască toate problemele din 
toate spitalele, mai bine decât un director. Directorul DirecŃiei de Sănătate Publică este culmea să 
nu cunoască problemele de la el din curte. 

D-na HaŃegan Marinela 
Vreau să fac o completare. Din ceea ce cunosc, acum 2 săptămâni a plecat o  

delegaŃie de la nivelul Spitalului – doctorul Blendea care este chirurg, cu înştiinŃarea şi cu 
consimŃământul dat de directorul Spitalului, în Germania pentru a vedea acestea  şi pentru a se 
încadra în normativele care sunt actual la nivelul Ministerului SănătăŃii. Cred că directorului 
Spitalului este foarte bine pus la punct cu acestea. Domnul Blendea a plecat în cunoştinŃă de cauză. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Atunci, de ce nu s-au dus împreună sau trebuie să meargă separat? 

D-na HaŃegan Marinela 
Este problema lor de ce nu s-au dus împreună. A plecat cineva, un specialist, un  

chirurg care cunoaşte normativele şi care trebuie să fie acreditat. El a  plecat cu avizul directorului 
Spitalului. 
 Dl.Ghergan Florian 



 8 

Nu am ştiut treaba aceasta. Data trecută când am întrebat aici mi s-a spus că reprezentantul 
nostru merge cu un reprezentant din spital. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
S-a  amânat atunci deplasarea. 
Dl.Răchită  Ciprian 
Este vorba de aceiaşi deplasare care s-a amânat de pe data de 26. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
Nu au plecat, acum pleacă. 
 
D-na HaŃegan Marinela 
Au fost. 

 Dl.Ghergan Florian 
AuziŃi că au fost, domnule. Cum, ne minŃiŃi sau ….? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Noi am adoptat o hotărâre de consiliu şi trebuia să fie între 26-29 noiembrie  şi s-a amânat 

pe perioada 5-8 decembrie.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cine pleacă? Eu o cred pe doamna doctor, că a fost doctorul Blendea. AŃi văzut un raport 
făcut de domnul Blendea? 

D-na HaŃegan Marinela 
 Nu, dar cunosc discuŃiile care au fost. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu discuŃiile, raportul pe care l-a făcut. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule consilier, iarăşi ne scărpinăm puŃin aşa şi facem politică când nu trebuie. Aici 
este vorba de deplasarea unui coleg de-al nostru din executiv în Germania, da?! CorespondenŃa 
între Spital şi Consiliul local se putea face foarte bine că suntem în aceiaşi localitate, nu?! Ce să o 
mai tot… de ce nu l-am sunat. Uite, îl sunăm pe doctorul Florea acum să vedem punctul lui de 
vedere şi nu cred că este diferit de punctul executivului. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Atunci când se construieşte un Spital, nu doctorii hotărăsc cum se construieşte. Ei au un 
punct de vedere profesional, dar este o problemă de constructori. Există întotdeauna o temă de 
proiectare care trebuie respectată şi de regulă arhitecŃii fac proiectele şi ştiu ce pun în clădire, 
acolo. Trebuie să se încadreze doar pentru anumite situaŃii, o operaŃie ş.a.m.d. 
 D-na HaŃegan Marinela 
 Un şef de secŃie este responsabil pentru absolut tot ceea ce se întâmplă în secŃia respectivă. 
Pentru a fi acreditate secŃiile noastre… Majoritatea spitalelor din Ńară nu sunt acreditate. Urmează 
ca până în 2009 să fie acreditate. Fiecare şef de secŃie în momentul actual este implicat în tot 
mecanismul acesta de acreditare. Ei cunosc normativele, lor li s-au transmis şi au obligativitatea de 
a se încadra în aceste normative. De aceea s-a şi deplasat doctorul Blendea. Pentru a fi acreditată 
secŃia de chirurgie trebuie să respecte nişte normative medicale de care noi am fost înştiinŃaŃi la 
intrarea în Uniunea Europeană.  
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun  la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                      4 abŃineri (Dl.łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl.  

   Ghergan Florian şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  
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                      4 abŃineri (Dl.łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl.  

   Ghergan Florian şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                      4 abŃineri (Dl.łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl.  

   Ghergan Florian şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                      4 abŃineri (Dl.łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl.  

   Ghergan Florian şi Dl. Teban Andronic) 

 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 14 voturi pentru şi  

                

       4 abŃineri (Dl.łonea Vasile, Dl. Kovacs Francisc, Dl.  

   Ghergan Florian şi Dl. Teban Andronic) 

A fost adoptată Hotărârea nr.509/2007 
Punctul 5  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind initierea procedurii de sistare 

definitiva a executiei si valorificarea prin vanzarea, in conditiile legii, a obiectivului de investitii 
″Palatul Administrativ al Judetului  Hunedoara″. 

Dl. Rachita Ciprian 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil cu 3 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget nu a avizat. Din 5 membri câŃi au fost prezenŃi, 3 au fost “împotrivă” şi 2 

“pentru”. Lipseşte domnul Lazăr şi domnul Oană. 
 Dl.łonea Vasile 
 łin minte că acum 1 an s-a aprobat o sumă modică pentru a continua lucrările. La acea dată 
m-am declarat total de acord cu Primarul Mircia Muntean care astăzi nu este prezent, deşi m-a 
invitat la şedinŃă. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 

V-a invitat domnul Viceprimar Oancea. 
 Dl.łonea Vasile 

Nu m-a invitat el. Eu văd ce scrie aici. Eu ştiu să citesc, dumneavoastră nu ştiŃi să scrieŃi că, 
dacă aŃi şti să scrieŃi, aŃi scrie altfel. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Dacă vă uitaŃi, este semnat cu bară la domnul Primar, pentru că-i Ńine locul prin dispoziŃie.  
 Dl.łonea Vasile 
 Revin, că m-aŃi întrerupt din discurs. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Da, pentru că  ....... 
 Dl.łonea Vasile 
 La acea dată Primarul, chiar eram bucuros de fapta dumnealui şi că susŃinea să se continue 
această investiŃie, investiŃie care zic că  este benefică atât  pentru noi, ca instituŃii în Deva cât şi 
pentru cetăŃeni, în sensul că acolo se concentrau toate instituŃiile administrative, cetăŃeanul îşi 
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rezolva problemele bătând la uşi într-un singur loc nu se plimba prin tot oraşul să-şi rezolve 
problemele.  
 InvestiŃia ştiam că la acea dată mai  necesita 3 milioane de euro să se finalizeze. 3 milioane 
de euro însemna undeva la 100 de miliarde. Coborând mai jos şi făcând transformările necesare, 
luând în considerare proporŃia care revine Consiliului local, vedem că era vorba de 30 miliarde de 
lei. 30 de miliarde de lei  însemna un sens giratoriu,  renunŃarea la un sens giratoriu sau la 2 
excursii la Paris. Atunci se putea realiza un obiectiv de investiŃie, încă o dată spun, benefic pentru 
toată lumea. Nu! Noi am luat calea să o vindem. Este mult mai uşor. Şi, când o vindem? După ce 
s-au făcut investiŃiile cele mai grele, munca cu volumul cel mai mare şi de materiale şi muncă 
fizică. Acum, vin nişte şmecheri care vor finisa lucrurile şi vor închiria pe bani grei aceste spaŃii. 
Noi nu puteam să facem aşa ceva ? Se putea găsi soluŃia, aşa cum am căutat până acum pentru 
toate fanteziile şi de iarnă, şi de primăvară şi de toamnă ale domnului Primar. Acum nu puteam 
găsi soluŃia să împrumutăm nişte bani să terminăm această investiŃie. 
 Încă o dată. Mie mi se pare, mirosind bine acest proiect, mi se pare că miroase şi a D.N.A. 
în final. Iarăşi o să vină domnul Primar ... 
  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu faceŃi domnule afirmaŃii din astea. Cam des vă miroase a D.N.A. 
 Dl.łonea Vasile 
 Este afirmaŃia mea şi mi-o susŃin. Iarăşi o să vină domnul Primar şi o să spună că l-au 
trimis securiştii, comuniştii acolo, nu  s-a trimis singur la D.N.A. Să de-a Dumnezeu să nu  am 
dreptate.  
 Sunt total împotrivă să se înstrăineze, să se vândă această investiŃie. O consider un act total 
ilegală, în afară de inoportun, total ilegal. Această investiŃie este necesară pentru Deva, este 
necesară pentru judeŃ şi se putea susŃine. 
 Dl.David Ioan 
 O informaŃie de ultim moment pe care nu am avut-o la comisie. Se pare că, clădirea va fi 
preluată de Guvernul României pentru FinanŃele Publice. Nu este nici un şmecher în spate. 
Consiliul JudeŃean a votat în cunoştinŃă de cauză renunŃarea la partea pe care o are. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 SpuneŃi-i domnului łonea că suntem parte implicată. Fiecare instituŃie are un procent. Dacă 
una din cele 4 instituŃii nu plăteşte, nu se pot continua finanŃările. În condiŃiile în care Consiliul 
JudeŃean prin hotărâre de consiliu a aprobat sistarea lucrărilor, oricum noi nu mai puteam finanŃa 
această investiŃie.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 Este vorba de propunere de sistarea lucrărilor.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, părerea mea este că de ce să sistăm lucrările, haideŃi să preluăm 
această clădire de la Consiliul JudeŃean şi să o finanŃăm, pentru că noi avem bani. Spune-aŃi într-o 
şedinŃă  că au intrat bani de la toate magazinele şi nu mai ştim ce să facem cu banii. De ce nu 
cumpărăm clădirea asta şi să o finanŃăm? Avem gândul FinanŃelor Publice. LăsaŃi Guvernul să-şi 
rezolve problema, să cumpere teren, să-şi plătescă FinanŃe Publice moderne şi această clădire să o 
folosim. Noi cumpărăm tot felul de clădiri. Ne ducem în Micro 15 să luăm un subsol pentru PoliŃia 
Comunitară şi această clădire frumoasă stă în centrul oraşului, pentru că nu ştiu cine vrea să o 
dăruiască nu ştiu cui. 
 D-na Simedru Eugenia 
 O ia Guvernul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De ce să o ia Guvernul? Guvernul să-şi facă altă clădire, dacă vrea să-şi facă clădire 
Guvernul. De ce trebuie să o ia? De ce nu facem noi un împrumut din împrumuturile alea şi să 
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rezolvăm problema pentru oameni, să-i ducem într-un singur loc, nu să-i împrăştiem peste tot în 
oraş ca să-şi plătească o taxă, ba să-şi ia o viză, ba să-i fie semnată o hârtie. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 În proiectul de hotărâre nu  scrie că trebuie să o dăruim cuiva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu sunt de acord cu sistarea, domnule Preşedinte. Despre asta este vorba, despre sistarea 
investiŃiei. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 HaideŃi să ne referim exact la problemă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da, nu sunt de acord şi chiar v-aş propune să o preluăm ca să continuăm investiŃia.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Socol, în condiŃiile în care Consiliul JudeŃean prin hotărâre de consiliu a aprobat 
sistarea lucrărilor pentru Palatul Administrativ şi Consiliul local nu aprobă sistarea, noi putem 
folosi acei bani?  
 Dl.Socol Augustin 
 Nu. 
 
 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu putem. Dacă una dintre cele 4 instituŃii nu aprobă şi nu finanŃează,  finanŃarea este 
blocată. Dacă Consiliul JudeŃean a hotărât, noi sau dumneavoastră degeaba aprobaŃi continuarea 
lucrărilor pentru că noi nu putem finanŃa. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De ce să nu finanŃăm dacă preluăm investiŃia? Asta propun. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Vorbim de sistare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu suntem de acord. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Suntem cu alte instituŃii, Consiliul JudeŃean, Statistica şi Prefectura. 
 Dl.Socol Augustin 

Suntem coproprietari într-o indiviziune forŃată unde avem o cotă stabilită. Dacă s-a sistat de 
unul dintre parteneri, care reprezintă am înŃeles un procent important, investiŃia şi finanŃarea 
noastră în investiŃia respectivă nu-şi mai are rostul. 
 Dl.Ghergan Florian 

Dar, putem să preluăm această investiŃie de la cel care a sistat-o şi să o continuăm. De 
poate, numai să vrem. 
 Dl.Socol Augustin 

Este o variantă. 
 Dl.Ghergan Florian 

Nu suntem de acord cu sistarea pe acest motiv. 
Dl.Ardelean Nelu 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun  la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

       şi 

                    4 abŃineri (Dl.Pogocsan Ferdinand, Dl. Toth Andrei, Dl.  

             Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

       şi 

                    4 abŃineri (Dl.Pogocsan Ferdinand, Dl. Toth Andrei, Dl.  

             Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

       şi 

                    4 abŃineri (Dl.Pogocsan Ferdinand, Dl. Toth Andrei, Dl.  

             Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

       şi 

                    4 abŃineri (Dl.Pogocsan Ferdinand, Dl. Toth Andrei, Dl.  

             Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

       şi 

                    4 abŃineri (Dl.Pogocsan Ferdinand, Dl. Toth Andrei, Dl.  

             Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

                     2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) 

       şi 

                    4 abŃineri (Dl.Pogocsan Ferdinand, Dl. Toth Andrei, Dl.  

             Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Hotărârea a fost respinsă. 
Punctul 6 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local nr.306/2007, cu modificarile ulterioare d-lui primar care prezintă expunerea de 
motive si proiectul de hotărâre 

Dl. Jarnea Horia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, aşa cum a fost formulată, cere să se revoce articolul 2. Vreau să dau 

citire articolului 2: “Predarea-preluarea sectorului de drum naŃional prevăzut la articolul 1 se face 
pe bază de protocol încheiat între părŃile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri ”. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost formulat în sensul acesta.  De aceea ne-am gândit să 
revocăm articolul pentru că va apărea în Hotărârea  de Guvern. 

Dl.Ghergan Florian 
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 Înseamnă că în hotărâre nu mai există procesul verbal de preluare. Eu zic să formulăm 
altfel sau să facem un amendament pentru că dacă scoatem articolul 2  înseamnă că nu se mai face 
un act de predare primire.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 

Apare în Hotărârea de Guvern, este acelaşi lucru.  
Dl.Ghergan Florian 
Da, dar în hotărârea noastră trebuie datat. Atunci, să mergem cu articolul 2 până  

la “termen de 30 de zile”. Deci, “Predarea-preluarea sectorului de drum naŃional prevăzut la 
articolul 1 se face pe bază de protocol încheiat între părŃile interesate”. 
 Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de amendamentul domnului 
Ghergan Florian. 

Supun  la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.510/2007 
 
 
 
 
D-na Secretar Sârbu Laura 

 Vă rog să revenim la primul proiect, pentru că s-a adus un amendament de către 
dumneavoastră. 
 D-ra NuŃu Silviana 
 Luăm de la Capitolul 70.02 titlul 20 “Bunuri si servicii”. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Supun la vot amendamentul propus. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
Dl.Ardelean Nelu 

 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 04 Decembrie 2007 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Nelu Ardelean               Jr. Sârbu Laura 
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Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


