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Proces - Verbal 
încheiat astăzi,  25 aprilie 2007,   în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1012/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri in functie. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin si domnul 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.Oană Dorin 
Prezentarea Sentintei Civile nr.1301/2007 privind validarea mandatului de 

consilier in Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Mermezan Ana Elena  şi 
depunerea jurământului de către aceasta.   

Invit în continuare pe doamna Mermezan Ana Elena, să depună jurământul 
prevăzut de lege.  

Rog asistenŃa să se ridice în picioare.  
Doamna Mermezan Ana Elena depune jurământul. 
Dl.Oană Dorin 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 19 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Vasiu Traian     

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si domnul 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 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi:        

Dl.Primar Mircia Muntean 
            Ordinea de zi este următoarea: 

          II.   Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Eliberarea din functie a domnului Viceprimar Ioan Inisconi; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Rectificarea bugetului local pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Trecerea in administrarea Ministerului Sanatatii a unui teren proprietatea 
publica a municipiului Deva; 
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                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III. Diverse 

Fata de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele : 
A. Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare inscris la punctul 3 
B. Suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect : 
Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere 

spatiu servicii”in municipiul Deva, str.Calea Zarandului, bl.48, ap.12, parter 
Dl. Primar Mircia  Muntean 
Conform procedurilor, pentru a nu avea probleme cu Prefectura JudeŃului 

Hunedoara, procedural trebuie să treacă un termen de 5 zile. Ca urmare, Oficiul de 
Cadastru ne-a comunicat că doar mâine ne va trimite respectând întocmai termenele 
legale. Ca urmare, aş ruga pe consilierii locali să înŃeleagă şi să ne acorde sprijinul ca 
vineri să mai avem o întâlnire extraordinară şi să transmitem în regim de urgenŃă acest 
punct deosebit de important. Este unul din proiectele finanŃate de Ministerul SănătăŃii 
pentru construirea Spitalului JudeŃean de UrgenŃă, lucru care se va întâmpla aşa cum ştiŃi 
în zona Sântuhalm, pe terenul actualului târg unde se Ńinea altădată BălŃata Românească. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin  
 FaŃă de această situaŃie, propun Consiliului să aprobe retragerea de pe ordinea de 
zi a proiectului înscris la punctul 3 precum şi suplimentarea ordinii de zi cu următorul 
proiect: „Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere 
spatiu servicii”in municipiul Deva, str.Calea Zarandului, bl.48, ap.12, parter”. 
 FaŃă de aceasta, supun la vot cine este „pentru” aprobarea ordinii de zi cu 
modificările anunŃate. 
 Dl.łonea Vasile  
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vreau să fac o observaŃie. Sunt 
împotriva introducerii  pe ordinea de zi a punctului 1 privind „Eliberarea din funcŃie a 
domnului Viceprimar Ioan Inişconi”. De ce menŃionez treaba aceasta? Pentru că prin 
introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, se încearcă politizarea actului de 
administraŃie publică  şi nu se încearcă de fapt rezolvarea şi îmbunătăŃirea actului din 
cadrul Primăriei Municipiului Deva. De asemenea, acest proiect vine să rezolve disputa 
dintre 2 partide frăŃeşti, nonfrăŃeşti, nu ştiu cum să le spun. Deci, nu  vine să 
îmbunătăŃească actul de conducere la nivel local şi nu vine să aducă un plus de beneficiu 
comunităŃii locale. Deci, vine să rezolve o dispută politică. Pentru asta, sunt împotriva 
introducerii pe ordinea de zi a acestui punct şi ca urmare a acestei decizii, noi consilierii 
P.S.D. vom părăsi sala la votul de la punctul 1 al ordinii de zi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Consider că domnul viceprimar Inişconi a fost ales de către deveni. Este anormal 
ca voinŃa devenilor să nu se respecte. În condiŃiile suspendării dânsului, ce suspendare, 
dării afară din executiv înseamnă că noi nu respectăm ce au hotărât devenii. Dânsul să 
rămână consilier. Nu mai poate să rămână că şi-a dat demisia. Mi se pare un act de 
injustiŃie în totalitate şi nerespectarea hotărârii devenilor.  

În acelaşi fel şi reprezentanŃii P.D.-ului vor părăsi sala în momentul alegerii. Nu 
putem să participăm la un asemenea vot, care mi se pare că nu este fair play, nu este 
corect faŃă de alianŃa care ne-a adus de fapt la guvernare şi la posturile ocupate în 
momentul de faŃă şi de către domnul Viceprimar Oancea şi de către domnul Primar, 
ş.a.m.d.. Este anormal un asemenea lucru, cu atât mai mult că nu există o motivaŃie  
serioasă. Adică, venim şi spunem în consiliu, în Expunerea de motive... Ce a semnat 
domnul Viceprimar  referitor la Teatru? A semnat un act? Că s-au făcut nişte contracte? 
S-au făcut, să-l ancheteze poliŃia pe fostul director şi să vadă ce spune legea. A semnat 
domnul Viceprimar vreun act? Nu a semnat nici un act!  Chiar aş ruga pe colegii mei, noi 
am mai aprobat nişte hotărâri pentru care ştiŃi foarte bine că suntem anchetaŃi. Nu este 
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corect, nu este moral ca să eliminăm un om din cadrul executivului numai pentru faptul 
că 2 oameni nu se înŃeleg. Poate există  alte metode ca să-i împăcăm, să se înŃeleagă şi să 
lupte pentru dreptate. Este o chestiune de conştiinŃă pentru fiecare dintre consilieri. Nu 
cred că, careva din consilieri are  ceva să-i reproşeze ceva domnului Viceprimar. 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Kovacs, daŃi-mi voie să vă spun. Era vorba de votarea ordinii de zi nu 
de discuŃii cu privire la vot. FaŃă de ceea ce aŃi discutat dumneavoastră, pentru a fi în 
cunoştinŃă de cauză toŃi colegii, vă aduc la cunoştinŃă modificările Legii nr.393 din 28 
septembrie 2005, modificări intervenite la Statutul aleşilor locali, modificări intervenite la 
15 februarie 2007 care prevăd în articolul 57, punct VII, unde spune până la punctul 4 
schimbarea din funcŃie a viceprimarului în ce condiŃii, la punctul V: „pe durata exercitării 
mandatului Viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de 
indemnizaŃia aferentă acestui statut”. Deci, conform modificărilor aleşilor locali,  dacă 
este revocat din  funcŃia de viceprimar, rămâne în continuare şi consilier local. 
 Supun la vot ordinea de zi cu modificările anunŃate. 
 Dl.Teban Andronic  

Domnule Preşedinte.. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie numai puŃin. Înscrieri la cuvânt cu privire la proiectul nr. 1 se vor 

face când se vor discuta proiectele. Eu acum discut de ordinea de zi.  
Cine este „pentru ” ordinea de zi cu modificările anunŃate, respectiv: retragerea de 

pe ordinea de zi a proiectului de hotarare inscris la punctul 3 şi aprobarea punctului 
suplimentar “Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 
“Extindere spatiu servicii”in municipiul Deva, str.Calea Zarandului, bl.48, ap.12, parter”. 

  S-a votat cu  15 voturi pentru şi 
              4 voturi împotrivă (Dl.łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

    Dl. Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic) 
 Dl. łonea Vasile  

Împotrivă, cu specificarea că numai pentru punctul 1. 
Dl. Teban Andronic 
Să specificaŃi că numai la punctul 1. 

  
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 şi punctul suplimentar  se 
adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie,  
Proiectul de hotarare inscris la punctul 1 din ordinea de zi potrivit prevederilor art.69 din 
Legea nr.393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se adopta cu votul secret a 
cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.   
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind eliberarea din  

functie a domnului Viceprimar Ioan Inisconi. 
D-na Felea Diana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Potrivit prevederilor art.69 din Legea nr.393/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se adopta cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in 
functie.   

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Aş vrea în câteva cuvinte să vă spun că poate că astăzi, în Expunerea de motive şi 
în ceea ce am prezentat, referatul emis de serviciile de specialitate, aş vrea să aduc câteva 
completări. Aşa cum ne-am obişnuit în fiecare an, cu ocazia de naştere a unor consilieri, 
cu ocazia zilei de naştere a viceprimarilor, cu ocazia zilei de naştere a primarului sau a 
altor colegi din Primăria Municipiului Deva, ar fi trebuit să închinăm un pahar de 
şampanie. Din păcate, după modelul naŃional, unii închină un pahar de şampanie şi alŃii 
sunt târâŃi pe la DNA Alba, DNA Timişoara, DNA Cluj şi pe la alte instituŃii. Nu vreau să 
comentez acest lucru şi doresc acestor propăvăduitori ai corectitudinii şi ai cinstei, să 
ajungă şi ei acolo pentru că le este locul  şi-au făcut multe abateri, o parte dintre ele le-am 
arătat foarte clar. Ceea ce s-a făcut din prima zi la adresa colegilor noştrii, la adresa 
obiectivelor pe care ni le-am propus împreună,  este o chestiune de mare meschinărie. De 
ce spun acest lucru? Pentru că, o parte din consilierii care vor vota acest proiect de 
hotărâre, ştiu bine şi ştiu de ce votează pentru suspendarea viceprimarului, pentru că 
atunci când s-a convocat, când s-a convocat o întâlnire la Prefectura JudeŃului Hunedoara 
atât Viceprimarul cât şi cel puŃin 2 din  actualii consilieri care se opun, au fugit pe uşa din 
dos, ne-au lăsat să-i aşteptăm în ploaie timp de peste o oră după care nu au mai venit 
deloc şi consecinŃele le ştiŃi dumneavoastră. Mâine şi poimâine în loc să ne felicităm 
colegii de ziua lor de naştere suntem târâŃi pe la porŃile DNA-ului din Alba, nu toŃi  
consilierii, nu toŃi consilierii. Vă daŃi seama că cei care au făcut această meschinărie  nu 
se află pe lista de chemare la DNA. Acesta este lucrul îngrozitor deşi unii dintre  
domniile lor nu au fost la şedinŃă,  iar alŃii dintre domniile lor  au votat “pentru” proiectul 
respectiv. Deci, nu există nici o justificare ca o parte să fim târâŃi deşi Prefectul a explicat 
clar că  a făcut  doar la adresa comisiei reclamaŃie, nu la adresa Primarului. Noi, când ne-
am deplasat am motivat procurorilor: “Domnilor, noi ne asumăm întreaga 
responsabilitate că vă doriŃi oameni de imagine să-i târâŃi prin faŃă. De ce să mai chemaŃi 
şi consilierii?” Ulterior văzând că ne-am adresat.... inclusiv în procesul-verbal care s-a 
întocmit la data respectivă am precizat acest lucru  că, consilieri nu au ce să caute, că ne 
asumăm noi întreaga responsabilitate, atunci s-a revenit şi au spus “Nu, am citit 
documentaŃia şi trebuie să-i invităm şi pe consilieri”. Au invitat doar o parte dintre 
aceştia. CeilalŃi nu au mers deşi au votat  şi ei “pentru”. Acest lucru nu-l mai putem 
tolera. Ca urmare, echipa îşi încheie activitatea astăzi şi solicit Consiliului local chiar 
dacă nu-mi face o mare plăcere pentru că în această săptămâna  şi eu îmi sărbătoresc 
alături de câŃiva colegi din consiliu ziua de naştere, mi-ar fi plăcut aşa cum am spus să 
închin un pahar de şampanie cu toată lumea dar din păcate drumurile noastre se despart 
astăzi aici. 

Nu doresc un executiv împărŃit în două, nu doresc un consiliu împărŃit în două, nu 
doresc o ură din prima zi de mandat aruncată împotriva unuia sau a altuia din colegii mei 
din executiv. Ca urmare, solicit votarea acestei hotărâri aşa cum a fost ea, a fost expusă 
de  birourile de resort. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu amendament la comisia juridică:  4 voturi pentru, 1 abŃinere şi 2 împotrivă. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Mie îmi place aici discursul domnului Primar, deşi aşa cum am spus-o în ultima 

săptămână, cum respiră aşa şi minte.  
În tot materialul prezentat în Expunerea de motive nu există nici un adevăr. Din 

contră, îndeamnă a doua oară sau a treia oară sau a patra oară consilierii  să voteze un 
abuz. Se pare că domnul Primar nu cunoaşte legea şi o să vă spun de ce nu cunoaşte 
legea. Tot ce s-a spus aici, este vorba de teatru. Practic jucăm aici o piesă de teatru pe 
care o pune în practică un regizor prost informat, sau prost instruit sau prost inspirat, pe 
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un scenariu care nu mă priveşte pe mine. Teatrul de Artă Dramatică este în directa 
subordonare a Consiliului local. Este hotărârea Consiliului local pe care aŃi votat-o 
dumneavoastră, nu răspunde Inişconi de Teatru. Inişconi a primit o DispoziŃie a 
Primarului şi a organizat un concurs şi din fericire a fost cel mai cinstit concurs care s-a 
întâmplat  în Primăria Deva. Deşi aveam un coleg din PD director, nu a luat examenul că 
nu a fost pregătit.  

Sunt multe semne de întrebare şi pentru că am ajuns aici la semne de întrebare 
daŃi-mi voie să vă pun câteva întrebări. De ce în spatele actelor, a celor afirmate, nu 
puneŃi acte doveditoare? De ce nu dovediŃi că eu am luat şi acum, vă spun sincer, nu sunt 
în spatele acelor acte, nu sunt în spatele plângerilor penale dar acum o regret, că nu am 
avut atâta tărie civică să spun eu acest lucru, să spun eu acest lucru pentru că mă obligă 
Legea  571 şi 78/2000. Asta vă obligă şi pe dumneavoastră. Legea aceea spune clar că 
aveŃi obligaŃia, şi noi şi dumneavoastră, să sesizaŃi fapte din care rezultă indicii nu 
dovezi. N-am făcut-o! Nu este adevărat că i-am Ńinut în ploaie. Aş vrea eu să-i Ńin în  
ploaie dar nu este cazul. 

De ce nu ataşaŃi articolele de lege la care faceŃi referire? Vă referiŃi la articolul 69 
dar nu-l citiŃi sau îl daŃi consilierilor locali. Să-l citim în totalitate.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Îi trimis la DNA. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu l-am trimis eu să ştiŃi, nu l-am trimis eu. Ce spune articolul 69?! Nu l-am 

trimis eu şi vă spun că îmi pare rău că nu am fost eu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
…..colegii. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Mă lăsaŃi vă rog să vorbesc  că eu nu v-am întrerupt. 
Dumneavoastră sunteŃi abonat al DNA-ului  şi nu eu Inişconi  v-am trimis la 

DNA ci  faptele pe care le aveŃi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu dumneavoastră, am recunoscut că soŃia dumneavoastră, ea. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
SoŃia mea? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu vă este ruşine să o amestecaŃi într-o discuŃie din asta? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, nu. Dumneavoastră ştiu că nu. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Spre deosebire de mine care sunt partener într-o asociaŃie cu d-na Muntean şi am 

tot respectul pentru dânsa, domnul Muntean deşi mi-a spus cineva că nu intră în această 
categorie, vorbeşte urât  la adresa familiei. Ruşine! Dar, să revenim. 

Pentru abateri grave şi repetate, grave şi repetate, săvârşite în exercitarea 
mandatului de viceprimar - este articolul 69, Legea 393, invocat de domnul Primar- grave 
şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se 
pot aplica următoarele sancŃiuni: mustrare, avertisment, diminuare, eliberarea din funcŃie. 
Şi acum să vă spun ce înseamnă eliberarea din funcŃie.  Pentru aplicarea acestei sancŃiuni, 
eliberarea din funcŃie poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat 
ConstituŃia, celelalte legi ale Ńării sau a prejudiciat interesele Ńării sau ale unităŃii 
administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor. Pe care locuitor l-am prejudiciat, domnule 
Primar?  
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă puneŃi întrebări retorice lăsaŃi-mă să vă răspund. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Pun întrebări pentru că am dreptul să pun întrebări. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
AŃi vrut să vă las să vorbiŃi. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan. 
Domnule Primar, şi eu pot vorbi mai tare decât dumneavoastră dar am un 

principiu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu vă impacientaŃi. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu mă impacientez, lăsaŃi-mă să vorbesc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dumneavoastră mă întrebaŃi. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
AveŃi dreptul la sfârşit. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să vă răspund acum. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu răspundeŃi acum.Eu m-am înscris la cuvânt. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Purtăm un discurs. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu purtăm un discurs. 
Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, vorbeşte ultima dată, lăsaŃi-l să vorbească. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu purtăm un discurs, domnule Primar. Dumneavoastră mă acuzaŃi de fapte 

grave. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să luaŃi loc. Te rog. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
De ce nu enumeraŃi actele care au, care nu au caracter public şi care vă 

inscriminează sau dumneavoastră nu consideraŃi acesta că este consiliul local, consideraŃi 
că este un S.R.L.-ul şi se ascund acte? Sunt acte care aparŃin comunităŃii, nu le-am dus eu 
şi v-am spus regret acum că nu le-am dus eu. Le-aŃi dus şi alŃi oameni pentru că în spatele 
hotărârilor de consiliu stau celelalte acte care probabil sunt unde spuneŃi dumneavoastră, 
la DNA.  

De ce nu informaŃi consilierii ca să voteze în cunoştinŃă de cauză? Dumneavoastră 
aŃi citi aici, aŃi venit foarte pregătit. V-am spus că nu ştiŃi legea şi nu vă documentaŃi şi vă 
pune pe dumneavoastră să  votaŃi în necunoştinŃă de cauză. 

HaideŃi să vă spună Inişconi care este de meserie inginer. Domnule jurist, aŃi citit 
aici articolul 57. , viceprimarul este ales cu vot, şi este demis cu vot şi va fi consilier. 
Corect! Până aici corect. HaideŃi să mai dăm câteva pagini că legea aceasta Ńine până la 
sfârşit nu până unde vreŃi dumneavoastră.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ne certaŃi rău de tot, domnule  Inişconi. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
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Foarte rău domnule, nu mă cunoaşteŃi! Nu am avut nimic cu dumneavoastră şi v-
am propus întotdeauna dacă vreŃi să faceŃi ceva întrebaŃi-mă şi ceea ce ştiu fac până la o 
anumită limită.  

UitaŃi domnilor consilieri ce spune articolul 130 al aceleiaşi legi. Articolul 57 
alin. 4 invocat de domnul jurist privind eliberarea din funcŃie a viceprimarilor se aplică 
după alegerile autorităŃilor administraŃiei publice locale din 2008. Vă pune pe 
dumneavoastră să votaŃi acum când legea se aplică din 2008?! HaideŃi să vă văd. Eu nu 
am nimic cu dumneavoastră dar v-am spus, suntem colegi  şi ceea ce ştiu vă spun ca să 
nu faceŃi greşeli.  

Dumneavoastră nu trebuie să votaŃi de frică. Este o frică de Primar în acest 
Consiliu, în această Primărie. Acesta este sentimentul, de frică. Nimeni nu are curajul să-i 
spună un adevăr şi-l lasă să facă o prostie. Nu sunt prietenii dumneavoastră, domnule 
Primar, că dacă v-ar spune sunt convins că nu aŃi face astfel de lucruri. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Îmi puneŃi întrebări retorice, domnule Viceprimar. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Am dreptul. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Atunci eu dacă vă răspund vă supăraŃi. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Mai încet te rog frumos că şi eu pot vorbi tare dar am un principiu:numai prostul 

vorbeşte tare.  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Îmi puneŃi întrebări. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Da, nu aveŃi argumente şi contraargumente. CredeŃi că aveŃi întotdeauna dreptate.  
Dl. Primar Mircia Muntean 
O să am 100, domnule. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
PuteŃi să aveŃi. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
O să spun eu la sfârşit, nu mi-e frică. De dumneavoastră nu mi-e frică. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu trebuie să vă fie frică de mine, trebuie să vă fie frică de lege. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Să vă fi fost frică de alegători, domnule. Să fi adus un …. de la Berceanu că l-aŃi 

Ńinut în braŃe atâta timp. Atât aş fi vrut, unul singur.  
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Dumneavoastră aŃi ieşit cu alegătorii în stradă ca să scape…, nu am ieşit eu. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnule Oană, sunteŃi Preşedintele de consiliu. 
Dl. Oană Dorin 
Vă rog să luaŃi loc.  
O rugăminte am. În condiŃiile aceastea, dacă dumneavoastră puneŃi întrebări 

retorice, vă supuneŃi la răspuns. PuneŃi întrebările retorice şi atunci veŃi primi răspunsul.  
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Este discursul meu. Domnule Preşedinte, nu-i luaŃi apărarea. Este discursul meu şi  

pot să pun orice întrebare şi la sfârşit aveŃi drept la replică. 
PuteŃi să mă ascultaŃi? Pentru că domnul Primar aici a afirmat că vine de la 

Bucureşti. Nu a venit nimic de la Bucureşti. În tot judeŃul se întâmplă ce se întâmplă 
astăzi aici. Sunt atacaŃi colegi de-ai mei, sunt atacaŃi directori, sunt atacaŃi foşti colegi de-



 8 

ai mei cum este prefect, la Sectorul 4 este aceiaşi problemă. Singura problemă nu se pune 
la Primăria generală a capitalei. Acolo ne respectăm cuvântul. Viceprimarul  este PNL, a 
fost şi va fi PNL. 

DoriŃi să tăcem? Nu o pot face. DoriŃi să nu ştie cetăŃeanul? Nu o vom face. DoriŃi 
să aveŃi linişte pentru şmecherii? Nu o să vă lăsăm, domnule Primar, deşi v-am spus nu 
faceŃi parte din această categorie. Vom aduce la cunoştinŃa cetăŃeanului toate hotărârile şi 
actele care-l privesc pe cetăŃean. De aceea ne-au ales. Nu a avut nimeni curajul să spună. 
Ce valori au, ce rost au, cine le face, cât de bine sunt executate, asta trebuie să ştie 
cetăŃeanul. Pentru mine este important ce pot face pentru oameni şi un prim lucru este să 
se afle adevărul şi lăsaŃi-mi familia în pace că nevasta mea este de 10 ori mai rea ca mine. 

Dl. Oană Nicolae Dorin  
Numai puŃin. FaŃă de cele afirmate de domnul Viceprimar. Domnule inginer, Ńin 

să vă informez că eu am făcut referire la articolul 57 punctul VII. “exercitarea mandatului 
viceprimarul păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizaŃia 
actuală”.Bun. Dacă este  vorba să citim legea, atunci să citim legea. Articolul 130 : 
“Prevederile articolui 57 aliniatul 4 şi ale articolului 101 aliniatul 3 privind eliberarea din 
funcŃie a viceprimarului, a preşedinŃilor, vicepreşedinŃilor şi consilierilor consiliilor 
judeŃene se aplică după alegerile autorităŃilor adminitrative publice locale din anul 2008”. 
Am vorbit de articolul 57 aliniatul 7 prin care dumneavoastră, în cazul în care veŃi fi 
eliberat din funcŃia de viceprimar, veŃi rămâne consilier local. Eu asta am spus, nu am 
dezimformat. Deci, dacă este vorba de citit legea să o citim cu totul şi să fim atenŃi la 
toate ce le spune. MulŃumesc de lecŃia de drept pe care ne-aŃi dat-o. 

Dl.łonea Vasile 
StimaŃi colegi, eu din ceea ce am afirmat anterior,  şi ceea  ce afirm în continuare,  

nu vreau să  se tragă concluzia că apăr PD-ul şi pe domnul Viceprimar Inişconi. Am un 
principiu. Dacă m-aŃi întreba din punct de vedere politic, aş dori să plecaŃi amândouă 
partidele, de peste tot, din administraŃia locală, din administraŃia naŃională, de la Guvern, 
de peste tot. Asta este dorinŃa mea sinceră,  am spus-o de atâtea ori şi o să o repet, nu o să 
mi-o retrag. Am un principiu. Fiecare om să fie  pedepsit, să fie sancŃionat pentru ceea ce 
nu face sau face greşit, sau intenŃionat pune beŃe în roate bunei conlucrări, bunului mers a 
lucrărilor în cadrul Primăriei Municipiului Deva. 

Eu nu am văzut ca dumneavoastră când aŃi venit şi aŃi propus  sancŃionarea, 
ultima sancŃiune. Aici există un principiu. Peste tot se aplică sancŃiunile graduale.Unul 
greşeşte azi, se atrage atenŃia, se aplică sancŃiunea aia mai mică şi dacă persistă în 
greşeală....  că aşa spune acolo “greşeli repetate”. Nu am auzit până acum nici o sancŃiune 
din partea noastră, să spuneŃi  “Domnule, Inişconi a greşit, îi aplicăm  mustrare”. Spune 
acolo la capitolul acesta, eliberarea din funcŃie este ultima.  Trebuia să vedem până acum 
că Inişconi este un balaur  sau eu ştiu, un încurcă lume pe aici prin Primărie. Nu am văzut 
aşa ceva, dimpotrivă vă împăcaŃi foarte bine, era o armonie totală, un fel de Armus de pe 
timpuri. MulŃi nu ştiu ce este “armus”. 

Dl.Borbeanu Simion 
AsociaŃia română de legături cu uniunea sovietică. 
Dl.łonea Vasile 
Exact. AsociaŃia română de  legături cu uniunea sovietică. 
Nu am văzut când aŃi venit să faceŃi motivarea, o fişă a postului.  Să văd şi eu fişa 

postului,  ce atribuŃiuni aŃi delegat viceprimarului şi ce a încălcat: a, b, c.  Mie aşa îmi 
place, sunt mai precis.Eu aşa aş fi făcut. Dacă făceaŃi aşa şi  vedeaŃi că din 70  atribuŃiuni 
ale viceprimarului, a încălcat, nu a făcut asta, nu a făcut asta, în procente, că în procente 
aş fi făcut. Dacă cuantificaŃi matematic, ne convingeaŃi şi pe noi că viceprimarul nu este 
bun, îl schimbăm. Atunci eram de acord. Noi trebuie să facem un act totuşi  responsabil 
aici. Nu trebuie să venim să rezolvăm probleme cu tentă politică.  
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Încă o dată repet, să nu credeŃi că am partea cuiva.  Pentru mine, sunteŃi la fel de 
vinovaŃi. În aceste condiŃii, eliberarea din funcŃie, propunerea de eliberare din funcŃie ... 

Dl.Primar Mircia Muntean 
O întrebare.După ce o să vă răspund, promiteŃi să aveŃi acelaşi vocabular şi să nu 

mai ……acest lucru? Pentru că, dumneavoastră faceŃi expunere numai pentru presă, 
nimic substanŃă, nimic .... 

Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, aŃi spus că puneŃi o întrebare nu faceŃi răspunsuri. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
O să spun  la sfârşŃit, să vedem dacă…..O să vă spun, să ştiŃi! 
Dl.łonea Vasile 
Dumneavoastră acum aŃi venit şi rezolvaŃi, încă o dată repet,  o treabă politică, 

politizaŃi în extrem actul de administraŃie. Mie îmi reproşaŃi că am ajuns de râs, când 
puneam probleme. Vin din partid politic într-adevăr, sunt consilier local şi vin din partid 
politic aici. FaceŃi acuzaŃii repetate că politizez, că pun problema de  pe  platforma, de pe 
poziŃia unui partid de stânga. Da, într-adevăr am dreptul şi aşa am să le pun  tot timpul 
pentru că de aceea sunt trimis aici, să apăr din acest punct de vedere şi în acest fel să pun 
problemele în consiliul local. Dumneavoastră politizaŃi la maxim, domnule Primar. Nu 
mi-aŃi arătat până acum să văd dacă domnul viceprimar a săvârşit  acŃiuni, abateri 
repetate, conform motivării pe care o faceŃi dumneavoastră aici. O paranteză, motivarea 
este foarte slabă domnule Primar. Dacă stăteam cu dumneavoastră la o cafea, făceam o 
motivaŃie de-l lega pe Inişconi. Îl lega! 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Sigur că ştiŃi acest lucru pentru că, ca ofiŃer de informaŃii aŃi văzut de câte ori au 

intrat ofiŃeri importanŃi la mine şi erau zilnic la dânsul în birou. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, iarăşi faceŃi nişte afirmaŃii care înrăutăŃesc. Dumneavoastră 

aveŃi un defect. VorbiŃi mai repede decât gândiŃi. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Mai multe. Dumneavoastră vă întoarceŃi la popor. Eu nu mă întorc la popor, eu 

respect poporul. Dumneavoastră vă întoarceŃi la popor. 
Dl.łonea Vasile 
În ceea ce vă priveşte pe dumneavoastră şi consiliul local, faceŃi nişte afirmaŃii cu  

DNA-ul  şi ne faceŃi să plângem aici. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Nu, nu. Plângem că nu aŃi fost chemat  dumneavoastră. 
Dl.łonea Vasile 
Nu am făcut nimic să fiu chemat la DNA. Consilierii sunt chemaŃi la DNA? 

Dumneavoastră sunteŃi, pentru că dumneavoastră faceŃi fapte pentru care sunteŃi chemat 
la DNA.  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Nu, nu, fapte reclamate de Panaite şi de ofiŃeri care au stat zilnic în biroul 

viceprimarului. Nu sunt fapte reclamate de populaŃia Devei. PopulaŃia Devei însă ar fi 
vrut o gaură în care să se arunce domnul łonea şi Prefectul, dl.Kovacs sau dl. Inişconi. 
PopulaŃia a vrut acolo unde am vrut noi. PopulaŃia nu a reclamat. A reclamat Panaitescu, 
sora lui Inişconi şi probabil... 

 
 
Dl.łonea Vasile 
Vă rog frumos, eu vorbesc. După aceea vă expuneŃi şi dumneavoastră motivaŃia la 

fel ca în Expunerea de motive. La DNA fiecare trebuie să meargă să-şi demonstreze 
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nevinovăŃia. S-ar putea să fiŃi şi dumneavoastră nevinovat. Încă o dată, nu bănui,… că aŃi 
făcut abuzuri sau că aŃi încălcat legea. Petru mine sunteŃi nevinovat. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Nu vă mai las să continuaŃi. În trei mandate, la fiecare început de campanie 

electorală sunt chemat la DNA. Nu vă explicaŃi cum? O dată m-aŃi chemat 
dumneavoastră, acum mă cheamă domnul Prefect. 

Dl.łonea Vasile 
Ba îmi explic, domnule Primar, faceŃi acte care  încalcă legea.  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Numai în campanie electorală? De 3 ani, când am făcut ceva pentru oraş 

împreună cu dumneavoastră, de ce nu au găsit nimic de vină? Găsesc numai în campanie 
electorală când domnul łonea sau domnul Inişconi vrea întoarcerea la popor? FaceŃi 
întoarcerea la popor şi să vă aleagă poporul. 

Dl.łonea Vasile 
Dumneavoastră vă întoarceŃi la popor. Dumneavoastră vă pupaŃi bot în bot până 

acum cu …. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Cum, că sunt tot plecat?! Dumneavoastră aŃi reclamat că sunt mai mult plecat din 

Primărie.  
Dl.Kovacs Francisc 
Ce fel de discuŃie este asta?Vă rog să faceŃi ordine. 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Domnule Kovacs, colegul nostru care s-a înscris la cuvânt, trebuie să se adreseze 

consiliului, nu domnului Primar. Dacă se adresează domnului Primar, să suporte 
răspunsurile. 

Dl.Kovacs Francisc 
AtrageŃi-i atenŃia dar nu lăsaŃi să .... 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să vă referiŃi strict la obiectul punctul 1 fără a face referiri la domnul 

Primar. Cu privire la Expunerea de motive, cu privire la referat făcut compartimentului 
de specialitate, nu  mai spuneŃi de Primar. Domnul Primar a  vrut să vă răspundă şi dacă 
vă răspunde nu vă convine. Deci, de acum încolo, toŃi consilierii se adresează consiliului, 
nu Primarului, nu Viceprimarului. Dacă vreŃi să faceŃi interpelare Primarului, atunci 
cereŃi cuvântul să faceŃi interpelare Primarului.  

Dl.łonea Vasile  
Expunerea de motive pe care eu o analizez şi îi aduc critici, nu a făcut-o consiliul, 

nu a făcut-o “x”, a făcut-o Primarul Municipiului Deva. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Da, domnule consilier dar dumneavoastră o criticaŃi şi vă adresaŃi colegilor nu 

domnului Primar. 
Dl.Kovacs Francisc 
Şi invers este valabil. Vă rog să fiŃi echidistant. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Sunt echidistant. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dacă-i spuneŃi la domnul łonea, spuneŃi-i şi la domnul Primar. De ce numai nouă 

ne spuneŃi? Dumneavoastră sunteŃi reprezentantul consilierilor şi ar trebui să fiŃi de partea 
noastră dar fiŃi cel puŃin corect. Ce ne spuneŃi nouă, spuneŃi-i şi la domnul Primar.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
I-am spus domnului Primar,să vă răspundă. 
Dl.Kovacs Francisc 
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Nu este adevărat. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Domnule Kovacs, cei de pe strada Merilor nu pricep degeaba le spunem. Noi ne 

adresăm populaŃiei din Deva nu oamenilor de pe strada Merilor.  
Dl.Oană Nicolae  Dorin 
Domnule Primar... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Trebuie să-i răspund, nu vedeŃi cum se ridică la comandă?! 
Dl. łonea Vasile  
Domnule Preşedinte, în concluzie, motivarea punctului 1 de pe ordinea de zi este 

făcută neprofesional, fără argumente. Prin acest punct inclus pe ordinea de zi nu se 
îmbunătăŃeşte cu nimic viaŃa locuitorilor municipiului Deva, nu se îmbunătăŃeşte cu 
nimic actul de administraŃie publică din Primărie dimpotrivă, dimpotrivă, după zvonurile 
pe care le am – că tot a spus domnul Primar că am fost ofiter  de informaŃii-  cred că ... 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Eu nu v-am acuzat. Am spus că după 2007 vă apreciez mai mult decât înainte. 
Dl. łonea Vasile  
Eu am mai spus că sunt ofiŃer de rachete antiaeriene. Mă mândresc cu treaba 

aceasta. Când eu îmi terminam studiile, dumneavoastră nu ştiu pe unde eraŃi – Academia 
de Studii Militare - aşa că dumneavoastră nu mă coborâŃi pe mine spunându-mi treaba 
aceasta, mă  ridicaŃi, să ştiŃi. Eu nu mă ascund de profesie, nu mă ascund de nimic. Nu am 
de ce să mă ascund eu, poate că dumneavoastră da, dar eu nu am. Eu nu am fapte care să 
fie puse…. Răspund de toate faptele mele. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
FaŃă de cuvântul dumneavoastră, care este propunerea? 
Dl. łonea Vasile 
Având în vedere ceea ce se propune, chiar se va înrăutăŃi actul de conducere a 

administraŃiei publice a executivului din Primărie. Asta este. VeŃi răspunde în faŃa 
oamenilor şi poate şi în faŃa DNA-ului că şi aşa sunteŃi abonaŃi. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Dacă doriŃi acest lucru, ca fost ofiŃer eu m-aş bucura. AŃi putea să candidaŃi liber 

pentru scaunul de Primar şi să vă aleagă lumea, să vedeŃi cât de uşor se fac investiŃiile în 
municipiul Deva, fiecare străduŃă şi trotuar.  

Dl.Kovacs Francisc 
În primul rând vreau să vă spun următorul lucru. Nu ştiu cui să mă adresez. La 

Primarul Devei mă adresez, mă uit încolo. Dumneavoastră aŃi fi unul din cei mai buni 
primari din România. ŞtiŃi cu ce condiŃie? Politica să fie politică, Primăria să fie primărie 
şi aŃi fi cel mai bun. Dumneavoastră de fiecare dată amestecaŃi politica cu  interesele 
devenilor. Eu pot să vă fiu tată, dacă eram puŃin mai isteŃ chiar bunic aş putea să vă fiu. 
Vă rog să mă credeŃi, dacă dumneavoastră nu o să mai amestecaŃi aceste două lucruri, 
veŃi fi primul primar din România pentru că aŃi făcut lucruri extraordinare, aveŃi idei 
extraordinare dar din păcate le politizaŃi. 

Al doilea lucru. Plecând mai departe, aş vrea să vă zic că până la urmă DNA-ul şi 
serviciile secrete sunt nişte organisme ale statului de drept. De ce le zburlim aşa? Au fost 
votate în Parlament, legile sunt votate, nu sunt oaia neagră a societăŃii româneşti. 

Mai înainte aŃi amintit de strada Merilor. Colegii  deja îmi şoptesc că am o pilă pe 
acolo.  Eu nu am nici un interes pe strada Merilor. Sunt nişte oameni la care de 100 de ani 
nu li s-a reparat strada. Datorită dumneavoastră, datorită domnului Viceprimar Inişconi, 
datorită domnului Viceprimar Oancea în sfârşit  după 100 de ani s-au reparat străzile. Nu 
am nimic cu Merilor. ŞtiŃi că a fost domnul Primar aici şi a promis că o face? Uite  că 
face. Nu am nimic cu Merilor sau cu vreo stradă de acolo. 



 12 

Vreau doar atât să vă spun. Dacă Expunerea de motive ar fi fost foarte 
corectă....Eu vă zic cum aş fi făcut-o. Eu consider că sunt Primarul municipiului şi este 
bine să se aleagă un colaborator. Se pare că eu cu domnul Viceprimar Inişconi nu ne 
potrivim. Sunt oameni care nu se potrivesc, este foarte clar. Ei, atunci ar fi fost o 
motivare corectă dar în ce aŃi motivat dumneavoastră în Expunerea de motive vă rog să 
mă credeŃi că nu este nici de, nu trece nici de clasa I-a. De aceea, eu nu pot să particip la 
asemenea vot. 

Dl.Toth Andrei 
Referitor la punctul 1 de pe ordinea  de zi, domnule Viceprimar Inişconi vă rog 

frumos să confirmaŃi sau să infirmaŃi. Luni după-masă aŃi participat la o întrunire  pe un 
post local împreună cu domnul Barbu? 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu. Luni, alaltăieri? Nu am fost. 
Dl.Toth Andrei 
Luni. Pentru că aşa am fost informat că aŃi fost dumneavoastră împreună cu 

domnul Barbu şi domnul Barbu a afirmat că noi, consilierii UDMR – colegul şi eu, 
împreună cu consilierii PRM complotăm împotriva dumneavoastră, adică vrem să 
complotăm. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu am fost în nici o emisiune cu domnul Barbu. 
Dl.Toth Andrei 
Sau conferinŃă de presă. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
ConferinŃă de presă a fost vineri. 
Dl.Toth Andrei 
Domnul Barbu a afirmat aşa ceva.Dacă domnul Barbu a afirmat aşa ceva, vă rog, 

colegii de la PD să înştiinŃeze şi pe reprezentanŃii mass-mediei scrisă şi electronică, să 
înştiinŃeze  pe domnul Barbu că eu, subsemnatul, consilier UDMR, de la un copil de 5 ani 
care a început  grădiniŃa la 3 ani, aştept mai mult. Nu se poate, s-a învăŃ prea repede de la 
…. 

DL. Viceprimar Inişconi Ioan 
O să-l contactez pe domnul Barbu dacă dânsul a fost la conferinŃa de presă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să vă răspund şi eu, domnule consilier. Vreau să vă spun că iau asupra mea 

şi această minciună pe care colegul, în discursul lui a amintit în primele fraze şi 
reamintesc că declaraŃia lui în faŃa presei – doar presa ar trebuie să fie şi ea motivantă şi 
corectă, să spună că a fost un complot a liberalilor cu UDMR-ul şi că  vom vota un 
viceprimar UDMR. Nu a fost aşa iar domnul Viceprimar nu are decât să recunoscă, 
pentru că cum a minŃit acum 4 zile şi a uitat ce a vorbit în faŃa presei, în faŃa acestor 
camere pe care le vedeŃi, ar putea să vă spună ce a declarat. Asta  s-a întâmplat. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu este adevărat că am spus că este un complot. După ce dumneavoastră aŃi 

declarat în şedinŃa de consiliu  că va fi o şedinŃă cu înlocuirea mea din funcŃie, presa m-a 
întrebat “Cine credeŃi că va fi noul viceprimar? ” Eu am afirmat – se poate verifica că 
este înregistrat, nu este o minciună, am afirmat că eu cred că va fi de la UDMR, 
viceprimarul. M-au întrebat:” De ce?”  Pentru că la Bucureşti PNL-ul este împreună cu 
UDMR-ul şi mi se pare normal ca şi dumneavoastră în teritoriu să rămână această 
legătură. Nu am spus nimic mai mult. Este înregistrat, se poate urmări. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
UDMR-ul este cu PNL-ul, încă o concluzie la care a ajuns PD-ul astăzi când s-a 

întors la popor şi îi dorim succes. Este un colaborator UDMR-ul de poate 8 ani de zile a  
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tuturor guvernelor. Fie că s-au aflat la putere, corect şi loial. Aşa că, degeaba se încearcă 
subtil scoaterea obiectivelor ultranaŃionaliste în faŃă, acest populism ieftin împotriva 
UDMR-ului. Noi guvernăm în continuare cu UDMR-ul şi vă spun că vom guverna bine. 

Dl.Teban Andronic 
După ce au  discutat colegii mei, vreau să fac nişte precizări şi să aduc la linia de 

plutire a situaŃiei din Consiliul local. Îmi pare rău  că într-o zi ca asta când este şi ziua 
domnului Primar, vreau să o sărbătorim împreună  că suntem de 2 ani de zile în acest  
consiliu cu dânsul, şi noi ajungem să ne jignim, să ne zburlim şi să ne spălăm unii pe alŃii. 

Vis-a-vis de înlocuirea domnului Inişconi, vreau să spun 2-3 cuvinte. Eu îl cunosc 
foarte bine pe domnul Inişconi, am colaborat cu dânsul de ani de zile, suntem prieteni, 
suntem amici. Eu din discuŃiile pe care le-am avut cu dânsul şi cu domnul prefect, 
niciodată nu s-a invocat faptul de a reclama la DNA pe cineva şi vă spun că cunosc mai 
bine. Restul sunt  de altă natură. Asta este situaŃia reală pe care o cunosc şi cred că ştiu 
mai bine ca multă lume. 

Vreau să judecăm colegial aici şi corect.Nu cred că domnul Inişconi merită  
destituirea din funcŃie, nu cred că a făcut rău la cineva de aici şi vă garantez că cu voinŃa 
lui nu a făcut nimic rău şi nici altfel,  şi este cazul să fim mai îngăduitori între noi, nu atât 
cu dânsul cât între noi, aşa consilierii care suntem şi cu executivul de aici.  

Votul meu nu o să fie în favoarea destituirii dânsului. O să mă retrag cu colegul, 
nu  pot să particip la acest scenariu. 

Dl. Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, o singură observaŃie. Ştiu că este vot secret dar normal legea 

spune că trebuie cabină de vot. Vă rog să se respecte lucrul acesta. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

   Dl. Teban Andronic, Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

   Dl. Teban Andronic, Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

   Dl. Teban Andronic, Dl. Kovacs Francisc) 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la votul secret, rog să se împartă buletinele de vot şi pe rând, pe rând 

fiecare coleg va părăsi şi va merge în sala albastră. PuneŃi paravan ca să nu fie discuŃii cu 
privire la vot. 

 Cine a primit buletinul de vot, pe rând să vină să voteze. Colegii să voteze aici în  
partea stângă unde este pupitrul, să pună buletinul în urnă. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Domnule Preşedinte, asta nu este cabină de vot. Asta este cabină de vot? Votează 
toŃi la un loc. Aia nu este cabină de vot, este urnă de vot. 

 
 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Oană, cine se abŃine cum procedează? Doamna HaŃegan a spus că se 

abŃine. Nu este obŃiune pentru “abŃinere”. 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
Este vot secret. 
Dl.łonea Vasile  
În cadrul comisiei a spus.  
Dl.Kovacs Francisc 
Trebuie cabină de vot. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
S-au depus toate buletinele de vot?  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Cei de la presă şi cei care au votat “abŃinere” şi au părăsit sala sunt invitaŃii mei şi 

a colegilor mei pentru ca la final să bem un pahar de şampanie. Toată lumea. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Lipsesc 4 buletine de vot. 
Dl.łonea Vasile 
Noi care nu am votat. 
Dl. Teban Andronic 
Noi care  nu am votat. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Rog să se consemneze  în procesul-verbal. La deschiderea urnei s-a constatat că 

sunt doar 15 buletine de vot. ReprezentanŃii de la PSD şi de la PD au refuzat să depună 
buletine de vot.  
      Dl.Kovacs Francisc 

 Vă rog să consemnaŃi domnule Preşedinte că nu s-a folosit cabină de vot şi s-a  
folosit urnă. Este ilegal şi am să atac. 
 Şi, domnule Preşedinte, unde este comisia de numărare? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Conform legii secretarul şi preşedintele numără buletinele. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog frumos să luaŃi loc. 
      Dl.Kovacs Francisc 
 Chiar dacă am 74 de ani aud bine, domnule Preşedinte. Să se consemneze că nu s-
a folosit cabina de vot. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 ÎntrebaŃi-l pe domnul Kovacs, domnule Preşedinte, când a fost numit în comisie, 
unde a fost urna de vot? Sau atunci adjudecă exact aşa ca la guvernare, cu un picior la 
guvernare şi cu un picior în opoziŃie. Nu se poate.   

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog să consemnaŃi. Au fost 15 voturi valabil exprimate, 1 vot “împotrivă“şi 14 
voturi “pentru”. Drept urmare, vă rog să trecem la vot. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Pentru a trece hotărârea, a fost nevoie de 13 voturi conform legii,  2/3 din numărul 
total al consilierilor aleşi. 
 Dl.łonea Vasile 
 Cum să fie 2/3? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Mai sunt în funcŃie numai 20, domnule coleg. Este nevoie de 2/3. 
 Dl.łonea Vasile 

Da, împărŃiŃi la 2/3 şi vedeŃi că vă iasă 13,66. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Şi sunt 14 voturi. 

 Dl.łonea Vasile 
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Cum, că dumneavoastră aŃi spus 13. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Se împarte la 2/3. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu cred că avem dreptul să vedem buletinele de vot. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
BinenŃeles, poftiŃi. 
Dl.Kovacs Francisc 
Vin să le văd. Din fiecare partid să vină un reprezentant. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domule Kovacs, le contrasemnez, invit pe fiecare, reprezentanŃii de la fiecare 

partid contrasemnează şi dacă contestaŃi hotărârea la instanŃă se va discuta.  Nu aveŃi 
calitatea de a cenzura buletinele de vot. 

Dl.Kovacs Francisc 
Să le vedem. Nu cenzurez nimic.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu le contrasemnez şi chem oricare reprezentant al dumneavoastră să vină.  
Dl.Kovacs Francisc 
Nu oricare, de la fiecare partid. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din fiecare partid să vină să contrasemneze. 
Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
Există comisie de validare. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Legea spune reprezentantul primăriei şi al consiliului. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Preşedintele de consiliu. Pentru ca să nu fie discuŃii prezint fiecare buletin presei 

pentru a filma, ca să nu avem discuŃii că le-am schimbat noi. 
PuteŃi să veniŃi domnul Kovacs să le vedeŃi, nu mă deranjează. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu vreau să le văd. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă cumva credeŃi că au votat 12 şi eu am anunŃat 14,  să ştiŃi că mă jigniŃi 

profund. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dumneavoastră reprezentaŃi Consiliu, pe noi ne reprezentaŃi.  
Domnul Kovacs Francisc a studiat buletinele de vot. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să trecem atunci la vot, vă rog. Articolul 1 este votat prin vot secret şi am anunŃat 

rezultatul. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

           4 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian,  

   Dl. Teban Andronic, Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.199/2007 
Punctul 2  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2007; 
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D-ra Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.200/2007 
Punctul 3 retras 
Punctul 1 suplimentar  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere spatiu servicii”in 
municipiul Deva, str.Calea Zarandului, bl.48, ap.12, parter; 

D-na Adina Stefan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.201/2007 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Având în vedere că punctul 1 a fost  aprobat, solicit aprobarea unui al doilea punct 
suplimentar pe ordinea de zi. Pentru desfăşurarea bunei activităŃi în cadrul Primăriei 
Municipiului Deva, se impune astăzi alegerea unui nou viceprimar.  Prin urmare, propun 
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suplimentarea cu proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului 
Deva. În acest sens, propun să luăm o pauză pentru ca aparatul de specialitate al 
primarului să redacteze proiectul de hotărâre iar comisia juridică să discute acest proiect.  
 Dl. łonea Vasile 
 Domnule Primar, asta este bătaie de joc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Propun suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre privind alegerea 
viceprimarului municipiului Deva. Vă mulŃumesc. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Doamna Secretar, nu există contestaŃie la această hotărâre? 
 Dl.łonea Vasile 

Nu am votat ordinea de zi o dată, domnule Primar?! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Legea ne permite să suplimentăm ordinea de zi. 

 Dl.Kovacs Francisc 
 Poate Prefectura nu validează. Eu zic că nu este legal, d-na Secretar. 
 Dl.łonea Vasile 
            Nu este normal. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Supun la vot suplimentarea cu punctul 2, alegerea viceprimarului. Cine este 
“pentru”? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, cum supuneŃi la vot ceva ilegal? 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Cine este “împotrivă”? 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, sunteŃi jurist domnule,  sunteŃi avocat. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Ce este ilegal? 
 Dl.łonea Vasile 

S-a votat ordinea de zi.Domnule Preşedinte,  avem 2 ordine de zi? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă luaŃi după modelul Bucureştiului, vă întoarceŃi la popor. 

Dl.łonea Vasile  
 Sunt 2 ordine de zi? SpuneŃi-ne şi nouă dacă există şedinŃă cu 2 ordine de zi, asta 
este. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Se poate suplimenta. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu se poate, este şedinŃă extraordinară şi cu 3 zile înainte se dau proiectele de 
hotărâri. D-na Secretar,  reprezentaŃi legea.  
 Dl.łonea Vasile 
 Ce, este şedinŃă de îndată? Ce se întâmplă? Şi la şedinŃele de îndată există un 
termen.  Ce înseamnă graba asta? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Cum reprezentaŃi legalitatea, d-na Secretar? Este Consiliul local, d-na Secretar dar 
nu se poate. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Se poate suplimenta ordinea de zi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu se poate. 
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 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Aşa spune legea. 
 Dl.Kovasc Francisc 
 Legea spune că trebuie să le daŃi cu 3 zile înainte.Legea spune. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am supus la vot.Cine este “pentru”? Vă rog să număraŃi. Rog aparatul să numere 
voturile. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Iarăşi o să mergeŃi şi o să spuneŃi că cineva s-a dus să toarne la DNA. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cine este “împotrivă”? 
 Dl.Kovacs Francisc 

Dumneavoastră sunteŃi turnători că nu respectaŃi legea. De 2 ori nu respectaŃi 
legea, d-na Secretar. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Dumneavoastră o respectaŃi, domnule Kovasc? LătraŃi într-una, de 2 ore lătraŃi 
într-una. Dumneavoastră o respectaŃi?! Vă rog să o respectaŃi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Expresie de reprezentant.Vă rog să consemnaŃi în procesul-verbal că a spus că 
“latru”. Vă rog  frumos. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să se consemneze. 
 Dl.Teban Andronic 

StaŃi puŃin.SunteŃi Preşedintele consiliului şi nu faceŃi cum vreŃi dumneavoastră, 
cât timp sunteŃi în consiliu. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 S-a votat ordinea de zi şi s-a aprobat. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 S-a cerut suplimentarea. 

Dl. Teban Andronic 
Se încalcă legea. 

            Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog să consemnaŃi.... 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Oană, cum îi permiteŃi să spună că eu “latru”? Cum îi permiteŃi domnule 
să spună că latru? RăspundeŃi-mi la ce vă întreb. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Kovacs, conform atribuŃiilor pe care le am ca şi Preşedinte al 
Consiliului, vă dau avertisment pentru atitudinea pe care o aveŃi faŃă de tot consiliul. Vă 
rog să luaŃi loc. ConsemnaŃi la procesul-verbal. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Atitudine faŃă de dumneavoastră. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 FaŃă de colegi, cu buletinele de vot. Le-aŃi numărat şi v-aŃi convins că nu au fost 
altfel. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Este un act democratic.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă rog să-mi permiteŃi să dictez să se consemneze la procesul-verbal, da?! 
 Deci, cu privire la suplimentarea ordinii de zi a şedinŃei locale, în baza articolului 
43 din Legea 215/2001 cu modificări, ordinea de zi a şedinŃelor se aprobă de consiliul 
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local la propunerea celui care în condiŃiile articolului 39, a condus întrunirea consiliului. 
Convocarea a fost făcută de Primar. Suplimentarea ordinii de zi se poate face dacă sunt 
probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinŃa următoare cu votul majorităŃii 
consilierilor locali prezenŃi. 
 FaŃă de această situaŃie, s-a consemnat, ordinea de zi a fost suplimentată cu 
punctul suplimentar solicitat de domnul Primar care a şi convocat şedinŃa de astăzi în 
baza  deciziei nr.1012/2007 cu punctul suplimentar aprobat cu 15 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă(Dl Kovacs Francisc şi Dl Teban Andronic) iar 2 consilieri au părăsit sala fără 
să voteze, respectiv consilierii de la PSD. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Vă rog să consemnaŃi că nu pot să particip la ceva ilegal. Nu s-a respectat legea 
215. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Propun să suspendăm şedinŃa 30 de minute pentru ca aparatul propriu să poată 
întocmi proiectul de hotărâre pentru a fi discutat în şedinŃa de consiliu local. 
 Până atunci, dacă mai sunt discuŃii la punctul Diverse, poftiŃi. 
 Dl.Toth Andrei 
 La Diverse.Domnule Primar, vă rog  frumos să puneŃi pahare de unică folosinŃă la 
aparatul de afară că niciodată nu sunt. Nu poŃi să bei apă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Mane, care este situaŃia? 
 Dl. Mane Adrian 

O să rezolvăm situaŃia. 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 …spaŃiul de la Benzinăria Petrom. Între cele două comasează 17 hectare peste 
drum de această.... Ce credeŃi  că s-a întâmplat? S-au dus cu 10 oferte pentru a 
preîntâmpina construcŃia în această zonă, forŃând această companie pe cât se poate să o 
construiască în Sântuhalm, deci în zona între StaŃia Petrom-ului, cea veche şi hotelul 
Alaska. Sigur că, fiecare dintre noi ne-am şocat de valorile mari  cu care s-au cumpărat 
aceste terenuri şi cum apare un investitor dintr-o dată într-o zonă necunoscută şi 
comasează 17 hectare indiferent cât s-a cerut. Dacă ai cerut 150 de euro  Ńi s-a dat 160, 
numai să-i vinzi să comaseze. Efectiv a comasat în decurs de 1 lună şi ceva de zile toată 
această suprafaŃă. Aşa că, nimic nu este întâmplător. Nimic absolut  nu este întâmplător.  
Astăzi abia acum, nici nu am ştiut că este o sumă importantă. Cei care l-aŃi cunoscut aŃi 
văzut. Domnul Stoian a cerut audienŃă, am zis domnule înainte de a intra să mergem să 
semnăm, să vezi a şi contractat anteprenorul firma de la Timişoara, Sorin şi nu mai ştiu 
cum îl cheamă pe domnul. Mâine dimineaŃă să mergem acolo, că toate materialele efectiv 
le furnizează Macon-ul. Lucru bun, pentru că Macon-ul este cel mai mare plătitor de 
impozite şi taxe la consiliul local acum şi au angajat după ce au vândut pachetul, încă 250 
de oameni.  
 Eu nu am mai apucat să anunŃ presa. Am spus că fac mâine o conferinŃă. 
 O să  merg în faŃa presei şi o să arat presei această chestiune. O să vedeŃi că nimic 
nu este întâmplător. Absolut nimic nu este întâmplător.Sunt cercuri de interese enorm de 
mari care sigur, a încercat fiecare să vândă terenul. VedeŃi, respectiv îl împroprietăresc pe 
viceprimar cu toată fâşia de la puŃuri până la  Sarmismob, cu tot şanŃul  şi după aceea te 
duci şi spui “Domnule, dacă vrei să colaborezi cu mine bine dacă nu să ştii că pluteşti în 
aer, să-Ńi facă Primarul drum pe la depozite.” 

Acolo sunt fel şi fel de oameni care ştiu această situaŃie. 
Sunt cele 3 investiŃii. Numai spaŃiul construibil este 60 de mii, urmând încă 10500 

parcări şi tot felul de showrrom-uri. 
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Punctul 2 suplimentar  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alegerea 

viceprimarului municipiului Deva. 
D-ra Dara Oana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Verificând cvorumul pentru a putea supune la vot această hotărâre, vă rog să 

consemnaŃi la procesul-verbal că se constată că din 19 consilieri care au fost prezenŃi la 
prima parte a şedinŃei, 4 dintre aceştia au părăsit sala respectiv consilierii reprezenzanŃi ai 
PSD: domnul łonea Vasile şi domnul Ghergan  Florian şi cei ai PD-ului: domnul Teban 
Andronic şi domnul Kovacs Francisc. 
 În sală sunt prezenŃi din numărul de 20 de consilieri în funcŃie, sunt prezenŃi 15 
consilieri. Cvorumul este întrunit. 
 Vă rog să faceŃi propuneri pentru a putea completa buletinele de vot pentru 
alegerea viceprimarului. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Propun pentru funcŃia de viceprimar  pe domnul Ardelean Nelu din partea PRM. 
            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 
distribuie buletinele de vot cu propunerea făcută. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Doresc să vă aduc la cunoştinŃă articolul 3  citit în preambul, pe care domnul 
Primar l-a citit, se spune în felul următor: “viceprimarul este ales cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie, din rândul membrilor acestuia”. Conform capitolului VII 
din Legea 215/2001, articolul  57: “pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi 
păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaŃia aferentă acestui 
statut”. Aşadar, viceprimarul ales va avea şi funcŃia de  consilier local, deci votează. 
 Dl.Oană Dorin 
 Dacă mai sunt discuŃii la Diverse. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Sigur că am avut discuŃii cu toate grupurile din ... Nu facem o mascaradă în 
consiliu. A fost o mascaradă ne-am săturat, a fost una  naŃională, ne-am săturat. Dorim ca 
în continuare să contribuim şi să lucrăm pentru că nu va fi o perioadă uşoară. Toate 
proiectele mari au fost începute aşa cum am anunŃat o parte din consilieri, mâine 
complexul comercial format din Real, Metro şi  Practiker va începe. La 20 decembrie va 
fi ziua inaugurală. Se va lucra contracronometru. Pentru Deva este o mândrie. Aşa că, 
şantaj o să avem şi noi cu ce-i răspunde, şantajului ieftin o să-i arătăm şi noi că vom avea 
acte şi documente prin care mătuşa Tamara s-a împroprietărit pe lângă puŃurile de apă  
ilegal şi pe nedrept în alte scopuri prin care unii au ştiut să achiziŃioneze terenuri peste 
drum, între actuala staŃie petrom şi Hotelul Alaska în suprafaŃă de 17 hectare. GândiŃi-vă, 
suprafaŃă exact cu cea pe care a achiziŃionat-o Metro şi Real-ul, nu a lipsit nici măcar un 
hectar, să fi zis că era  unul cu 1 hectar mai puŃin sau mai mult. Exact aceiaşi suprafaŃă 
după  care s-a venit la şantaj cu Consiliul local. 
 Urma să fac conferinŃă de presă mâine dar o voi face probabil săptămâna viitoare, 
luni şi când voi aduce în atenŃia presei mult mai multe documentele în acest fel. De ce s-a 
ales această variantă? AtâŃia ani am conlucrat cu consiliul local trecut şi  a fost una dintre 
cele mai bune conlucrări. Tot la fel, era foarte greu pentru orice consilier local ca în 6-7 
luni cât a mai rămas până la declanşarea alegerilor locale europarlamentare, localele din 
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aprilie 2008 să formăm un nou viceprimar care să ştie şi să înŃeleagă problemele actuale 
ale  executivului. 
 SusŃin şi eu candidatura domnului Ardelean şi îi doresc succes. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Vă rog să consemnaŃi în procesul-verbal că mă abŃin de la vot. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Rezultatul votului secret este următorul: au fost 14 voturi exprimate. Domnul 
Ardelean Nelu s-a abŃinut de la vot. 
- Dl. Ardelean Nelu  - 13 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
            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  

                     1 abtinere(Ardelean Nelu) 

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

                     1 abtinere(Ardelean Nelu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru  

                     1 abtinere(Ardelean Nelu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.202/2007 
Dl.Ardelean Nelu 
Aş vrea să vă spun şi eu câteva cuvinte, scurt. Încă o dată în politică s-a adeverit 

că cei care suntem numiŃi trebuie să avem geamantanul pregătit, a doua zi să putem şi 
pleca. Din păcate, unii pleacă mai greu, alŃii singuri, alŃii vor să rămână. Şi eu am plecat 
dar am plecat frumos din această Primărie.  

Vreau să vă mulŃumesc dumneavoastră pentru încrederea pe care mi-aŃi acordat-o,  
nu în ultimul rând domnului Primar pentru că dânsul a ales să colaborăm împreună. 
Probabil că şi experienŃa de care am dat dovadă, pe care am avut-o în ultimii 10 ani, in 
politică, şi-a spus cuvântul. Eu vă mulŃumesc şi vă asigur că toate proiectele pe care 
dumneavoastră le veŃi iniŃia  şi dumneavoastră domnule Primar, mă voi strădui să le duc 
la bun sfârşit astfel încât cetăŃenii municipiului Deva să se bucure de acest lucru. 
 Vă mulŃumesc mult. 

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

 
Deva, 25 aprilie  2007 

 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Oană Nicolae Dorin              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 

  
Red. 
Stanici Ramona Silvia 
 


