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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 17 iunie  2008,  cu ocazia  desfăşurării şedintei de 

constituire a Consiliului local 
 

 
Dl. Prefect Pricăjean Dan Aurel 
În calitate de Prefect al judeŃului Hunedoara, declar deschisă şedinŃa 

inaugurală, de  constituire a Consiliului ales la 1 iunie 2008. 
 Pentru început, vă rog să-mi îngăduiŃi să vă transmit un călduros salut şi 
să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în aceste funcŃii de răspundere şi 
demnitate. Este o nouă etapă în administraŃia Devei, prin acest nou Consiliu şi 
alegerea domnului Primar pe care vreau să-l felicit încă o dată. Oricum, în mare 
sunteŃi o parte dintre cei care aŃi mai fost, o parte sunteŃi noi, dar sunt convins că 
veŃi demara şi veŃi continua proiectele începute de Primar şi consiliul trecut. Deva 
arată astăzi aşa cum arată, unul dintre cele mai frumoase oraşe din vestul Ńării şi 
cred că şi din Ńară. Pentru mine este o mândrie că locuiesc la Deva, fac parte din 
administraŃia judeŃului şi doresc ca celelalte municipii şi oraşe ale judeŃului să ia 
exemplul Devei, să fim mândri de judeŃul nostru şi de realizările noastre. 
 Aşa cum rezultă din datele centralizate de Biroul Electoral de 
CircumscripŃie la recentele alegeri locale, din cei 62714 alegători înscrişi pe 
listele electorale ale  municipiului Deva s-au prezentat la urne 27965 alegători, 
adică, în proporŃie de 44,59 %, alegerile fiind declarate valabile, neexistând 
cazuri de fraudă electorală. 
 ŞedinŃa de astăzi are ca scop constituirea Consiliului local prin validarea 
mandatelor consilierilor aleşi, depunerea jurământului de către consilieri şi 
primar, alegerea viceprimarului şi a altor organisme de lucru ale consiliului local. 
 Întrucât la şedinŃa convocată prin Ordinul Prefectului nr. 286/2008 sunt 
prezenŃi, din totalul celor 21 consilieri aleşi, un număr de 21, adică peste două 
treimi, şedinŃa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
 Vă informez că la şedinŃa de constituire participă, potrivit legii şi domnul 
Mircia Muntean Primarul municipiului Deva ales la 1 iunie 2008. 
 Mai participă în calitate de invitaŃi, conducători de instituŃii şi servicii 
publice, agenŃi economici, reprezentanŃi ai cetăŃenilor şi salariaŃi din aparatul 
Primăriei municipiului Deva. Potrivit art.31, alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată şi modificată ulterior, lucrările şedinŃei de 
constituire a Consiliului local, urmează să fie conduse de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 
 Din datele existente în dosarele alegerilor de la 1 iunie 2008, s-a constatat 
că cel mai în vârstă dintre consilieri este domnul Kovacs Francisc pe care îl 
declar “preşedinte de vârstă al şedinŃei”, iar primii doi dintre cei mai tineri 
consileiri,  prezenŃi la şedinŃă sunt doamna Chişotă Roxana Axenia şi domnul 
Costa Cosmin Cristian. 
 Cu permisiunea dumneavoastră, invit pe domnul Kovacs Francisc 
preşedintele de vârstă al şedinŃei şi pe cei doi consilieri mai tineri, să preia 
conducerea lucrărilor, dorindu-le  mult succes în îndeplinirea acestei misiuni. 
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 Vă mulŃumesc. 
 
Dl Kovacs Francisc 
StimaŃi  consilieri, domnule  primar, onorată asistenŃă, 

 Întrunită legal, şedinŃa de constituire  a consiliului  local al municipiului 
Deva are următorul proiect de  ordine de zi: 

1. Alegerea  comisiei  de validare  
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi  
3. Depunerea  jurământului  de către  consilieri şi constituirea consiliului 

local 
4. Alegerea  preşedintelui  de şedinŃă a consiliului local  
5. Alegerea  viceprimarilor  
6. Aprobarea  componenŃei  comisiilor de  specialitate 
 
Dl Kovacs Francisc: 
Supun  votului  deschis  al consilierilor  ordinea  de  zi  prezentată.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
 
Potrivit legii,  pentru validarea  mandatelor  consilierilor aleşi, trebuie  să  

alegem   o comisie de validare. Vă propun ca această comisie să fie compusă 
din 5 membrii, urmând ca ea să reflecte, pe cât posibil, configuraŃia politică a 
Consiliului  local.  
 -  Dacă  sunt  obiecŃiuni  la această  propunere? Nu sunt! 

Supun  la vot deschis  propunerea ca în comisia de validare să alegem 5 
membrii.  

S-a  aprobat cu unanimitatea  de voturi a celor 21 de  consilieri prezenŃi. 
 
Supun la vot  titlul proiectului de hotarare privind alegerea comisiei de 

validare. 
S-a  aprobat cu unanimitatea  de voturi a celor 21 de  consilieri 

prezenŃi. 
 

 Rog  să se facă propuneri  nominale  pentru componenŃa comisiei  de 
validare. 
 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Propun ca din comisia de validare să facă parte: domnul Kovacs Francisc, 

domnul Toma Gheorghe, domnul Pogocsan Ferdinand, domnul David Ioan şi 
domnul Oană Nicolae Dorin. 

Dl Kovacs Francisc: 
 Supun la vot deschis propunerile facute in ordinea prezentării lor, 

respectiv: 
1.Dl.Kovacs Francisc 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
2.Dl. Toma Gheorghe 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
3.Dl.Pogocsan Ferdinand 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
4.Dl.David Ioan  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
5.Dl.Oană Nicolae Dorin 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotarare per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.230/2008 
 

Dl.Kovacs Francisc 
Comisia de validare urmează să-şi aleagă un preşedinte şi un secretar, să 

examineze,  pe baza dosarelor puse la  dispoziŃie,  legalitate  alegerii  fiecărui  
consilier  şi să propună consiliului local, pe baza unui raport, validarea sau 
invalidarea  mandatelor.  

Pentru  a da posibilitatea  comisiei  să examineze  dosarele şi să-şi  
întocmească  raportul,  luăm  o pauză 30 minute.  

 
 Dupa pauză. 

Dl.Kovacs Francisc 
  Reluăm  lucrările şedinŃei  de constituire şi rog pe domnul consilier  David 
Ioan, preşedintele   comisiei  de validare, să prezinte  raportul  acestei comisii.  

Vă informez  că propunerile comisiei  vor fi  supuse  la vot  deschis, în 
ordinea  alfabetică,  iar  consilierul  a cărui  validare  sau  invalidare  este supusă  
la vot, nu votează.  
 Dl.David Ioan 
 Raportul comisiei de validare: 

Astazi 17 iunie 2008 comisia de validare aleasa de Consiliul local al  
municipiului Deva in sedinta de constituire din data de 17 iunie 2008 a examinat, 
in conformitate cu prevederile art.31 din Legea administratiei publice locale nr. 
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215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legalitatea 
alegerii consilierilor.  

Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si ca nu sunt 
cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea 
mandatelor consilierilor, conform tabelului anexat. 
    Drept care, am incheiat prezentul proces-verbal. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare privind validarea mandatelor 
consilierilor alesi la 1 iunie 2008 in Consiliul local al municipiului Deva. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot validarea mandatului de consilier pentru: 
1.Dl Ardelean Nelu 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Ardelean Nelu) 
2. Dl.Birău Mircea Cătălin 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Birău Mircea Cătălin) 
3. Dl. Borbeanu Simion Sandu 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Borbeanu Simion 
Sandu) 
4. D na Chişotă Roxana Axenia 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (D-na Chişotă Roxana 
Axenia) 
5. Dl. Costa Cosmin Cristian 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Costa Cosmin 
Cristian) 
6. Dl Cuiava Dorel 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Cuiava Dorel) 
7. Dl.David Ioan  

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl.David Ioan) 
8. Dl. Ghergan Florian Săndel 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Ghergan Florian 
Săndel) 
9. Dl.Inişconi Ioan 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl.Inişconi Ioan) 
10. Dl.Kovacs Francisc 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere(Dl.Kovacs Francisc) 
 11.Dl Lazăr Danil 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl Lazăr Danil) 
12. D-na Mateucă Mădălina 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (D-na Mateucă Mădălina) 
13. Dl. Morar Nicolae Marcel  

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Morar Nicolae 
Marcel) 
14. Dl.Oană Nicolae Dorin 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl.Oană Nicolae Dorin) 
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15. Dl. Oancea Nicolae Florin 
S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Oancea Nicolae 

Florin) 
16. D-na Oprişiu Corina Violeta 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (D-na Oprişiu Corina 
Violeta) 
17. Dl.Panduru Carol 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl.Panduru Carol) 
18. Dl.Pogocsan Ferdinand 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl.Pogocsan Ferdinand) 
19. Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl.Samoilescu Ioan 
Gabriel) 
20. Dl. Toma Gheorghe 

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. Toma Gheorghe) 
21. Dl. łonea Vasile  

S-a votat cu 20 voturi pentru si 1 abtinere (Dl. łonea Vasile) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotarare per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.231/2008 
 

Potrivit art. 32 din Legea administraŃiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, consilieri a  căror mandate  au fost 
validate, depun în faŃa consiliului local, jurământul  prevăzut de lege.  

Dau cuvântul doamnei Laura Sârbu secretarul municipiului Deva pentru a 
da citire textului jurământului, după care fiecare consilier va fi strigat şi se va 
prezenta în faŃa prezidiului şi va rosti cuvântul ”JUR” după care semnează textul  
jurământului  în 2 exemplare.  

Rog  asistenŃa  să se ridice   în picioare.  
D-na Laura Sârbu – secretarul municipiului Deva 
Se dă citire jurământului : 
“ Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu bună credinŃă, 

tot ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor 
municipiului Deva”. 

Se citeste numele consilierilor a caror mandate au fost validate, consilierii 
rostesc cuvântul “ Jur” şi semnează jurământul. 
Ardelean Nelu 
Jur! 
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Birău Mircea Cătălin 
Jur! 
Borbeanu Simion Sandu 
Jur! 
Chişotă Roxana Axenia 
Jur! 
Costa Cosmin Cristian 
Jur! 
Cuiava Dorel 
Jur! 
David Ioan 
Jur! 
Ghergan Florian Săndel 
Jur! 
Inişconi Ioan 
Jur! 
Kovacs Francisc 
Jur! 
Lazăr Danil 
Jur! 
Mateucă Mădălina 
Jur! 
Morar Nicolae Marcel 
Jur! 
Oană Nicolae Dorin 
Jur! 
Oancea Nicolae Florin 
Jur! 
Oprişiu Corina Violeta 
Jur! 
Panduru Carol 
Jur! 
Pogocsan Ferdinand Zoltan 
Jur! 
Samoilescu Ioan Gabriel 
Jur! 
Toma Gheorghe 
Jur! 
łonea Vasile 
Jur! 

 
Dl Kovacs Francisc 
Doamnelor şi domnilor  consilieri,  
În urma jurământului depus de dumneavoastra DECLAR LEGAL 

CONSTITUIT Consiliul  local  al municipiului Deva.  
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Supun la vot titlul proiectului de hotarare privind constituirea Consiliului 
local al municipiului Deva. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotarare per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.232/2008 
 
Dl Kovacs Francisc 
În continuare, potrivit legii, lucrările şedinŃei consiliului local constituit 

urmează  să fie  conduse de un  preşedinte de şedinŃă.  
Vă rog, domnilor consilieri, să faceŃi propuneri pentru alegerea 

preşedintelui de şedinŃă, cu propunerea ca alegerea preşedintelui de şedinŃă  să 
se facă  pentru  o perioadă de 3 luni.  

Dl. Inişconi Ioan 
Propun pe domnul consilier Kovacs Francisc. 
Dl.Morar Marcel 
Propun pe domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 
Dl.Kovacs Francisc 
Supun votului deschis propunerile  făcute. 

Cine este pentru propunerea făcută de domnul consilier Inişconi 
Ioan? 

S-a votat cu 8 voturi pentru şi 
        13 voturi împotrivă. 

  Cine este pentru propunerea făcută de domnul consilier Morar 
Marcel? 

  S-a votat cu 13 voturi pentru şi 
            8 voturi împotrivă. 
Supun la vot titlul proiectului de hotarare privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 

prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotarare. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 
prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotarare per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de  consilieri 

prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr.233/2008 

 
Dl Kovacs Francisc 
Întrucât  misiunea noastră  s-a încheiat, îl  invit  pe domnul consilier Oană 

Nicolae Dorin  preşedintele şedinŃei, să conducă  în continuare  lucrările  
consiliului.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Doamnelor, domnilor  consilieri, domnule Primar, onorată  asistenŃă, 
Vă mulŃumesc pentru onoarea ce mi-aŃi  rezervat-o de a conduce lucrările 

primei  şedinŃe a consiliului local legal constituit şi vă asigur că aceasta se va 
desfăşura cu respectarea prevederilor legale.  
 Trecem  în continuare la următorul punct, alegerea Viceprimarilor 
municipiului Deva. Potrivit prevederilor art.57, alin.3 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior, 
viceprimarul se alege de către  consiliul local, din rândul consilierilor, prin votul  
majorităŃii  consilierilor  în funcŃie.  

Rog să se  facă propuneri.  
Dl.Morar Marcel 
Propun pe domnul Oancea Nicolae Florin. 
Dl.Ghergan Florian 
Propun pe domnul Toma Gheorghe. 
Dl.Cuiava Dorel 
Propun pe domnul Costa Cosmin Cristian. 
Dl.Ghergan Florian 
Alegem un singur viceprimar prima dată, da? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cred că nu deranjează cu nimic dacă facem un singur buletin de vot 

pentru alegerea celor doi viceprimari, urmând ca să validăm prin hotărâri 
separate. 

Dl. Ghergan Florin 
Două buletine trebuie. 
Dl.Inişconi Ioan 
Două buletine pentru  doi oameni. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Consiliul local hotărăşte, potrivit legii. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Noi putem hotărî. Zic, merge mai uşor. Din trei propuneri primii doi sunt 

viceprimari. 
 
Dl.Inişconi Ioan 
Eu am o întrebare, sunt nelămurit. Pe prima propunere, sunt toŃi propuşii 

şi se aleg primii doi sau facem pentru fiecare propuneri separate?  
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu zic că facem un singur buletin de vot, cu trei propuneri. Fiecare 

consilier va vota doar doi din cei trei trecuŃi pe listă. Dacă se votează trei, 
buletinul este nul pentru că nu se poate vota mai mult decât câte posturi sunt.  

Dl.Inişconi Ioan 
Corect. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Sunt trei propuneri.  
Dl. Inişconi Ioan 
Mai facem o propunere, că am crezut că se propune un viceprimar şi după 

aceea celălalt. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu. 
Dl. Inişconi Ioan 
Propun pe domnul Birău din partea Partidului Democrat Liberal.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, sunt 4 propuneri. Facem un singur buletin de vot, cu patru propuneri. 

Fiecare va vota doar două persoane. Dacă votează trei, buletinul de vot este nul, 
deci dacă votează trei sau patru sau dacă nu votează deloc. Fiecare îşi exprimă 
două opŃiuni.  

Propun ca pe buletinul de vot să trecem numele, prenumele şi în dreptul 
fiecărei persoane “da” şi “nu” şi fiecare consilier încercuieşte opŃiunea “da” pentru 
cel pe care vrea să-l voteze, opŃiunea “nu” pentru cel pe care nu vrea să-l voteze 
viceprimar. Deci, punem şi pentru “da” şi pentru “nu”. De acord? 

Supun la vot acest regulament de vot. 
Cine este pentru? 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
Dl.Toma Gheorghe 
Nu mai bine taie? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Nu, încercuim frumos şi atunci se vede clar.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să se mai repete o dată domnule Preşedinte, să fie clar. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Conform votului exprimat în unanimitate, am votat ca regulament de 

alegere a  viceprimarilor, următoarea modalitate. Rog să fiŃi atenŃi ca să nu avem 
discuŃii. Se întocmeşte un singur buletin de vot cu cele patru propuneri făcute de 
către dumneavoastră. În dreptul fiecărui nume cu propunere apar două casuŃe, 
“da” şi “nu”. Fiecare consilier intră pe rând, în ordinea alfabetică, în cabina de vot 
şi îşi exercită votul încercuind “da” poziŃia pentru cel pe care vrea să-l aleagă 
viceprimar şi “nu” pentru cel care nu vrea să fie viceprimar. Fiecare vot este 
corect şi valabil exprimat cu două pentru viceprimar două împotrivă, care sunt 
invers, sunt nule. Deci, nu putem să votăm trei pentru viceprimari că votul este 
nul. Foarte mare atenŃie, da?! În urma votului exprimat, comisia de validare va 
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verifica voturile exprimate. Primii doi cu cel mai mare număr vor fi aleşi 
viceprimari, cu votul majorităŃii simple.  

Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Pe cei pe care-i doresc, le încercuim ori “da” ori “nu”. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Nu, am spus clar. Numai puŃin! De exemplu, Birău pun şi “da” şi “nu”! Nu, 

în dreptul fiecăruia o singură opŃiune. 
Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
Scrie 4 propuneri şi tai doi şi cei care rămân sunt aleşi. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
S-a votat modalitatea asta de vot. În dreptul  fiecărei persoane sunt două 

căsuŃe. Pe cel pe care vrei să-l alegi viceprimar încercuieşti “da”, pe cel pe care 
nu-l vrei să fie viceprimar încercuieşti “nu”. 

Luăm  o pauză de 15 minute pentru întocmirea buletinelor  de vot.  
După pauză se distribuie buletinele de vot. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Conform regulamentului votat, fiecăre consilier va fi chemat, în ordine 

alfabetică,  îi voi înmâna un buletin de vot, va intra în cabina de vot şi-şi va 
exprima opŃiunea.  

AtenŃie, este ultima dată când repet. Pentru persoana pe care doreşte să 
o voteze în funcŃia de viceprimar, se încercuieşte “da”. Pentru persoana care nu 
doreşte să fie viceprimar se încercuieşte “nu”. 

Trebuie să fie maxim două voturi “da” pentru ca să fie buletinul de vot 
valabil. Dacă sunt trei voturi “da” sau trei voturi “nu”, buletinul de vot este nul. 
Deci, trebuie să fie două “da” şi două “nu”. 

Dl.Toma Gheorghe 
Poate să fie şi patru “nu” 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Poate să fie patru “nu” şi buletinul de vot este nul. Trebuie să vă exprimaŃi 

opŃiunea, “da” sau “nu”. 
Dl.łonea  Vasile  
Nu-mi puteŃi impune. Eu dacă vreau îi pun pe toŃi patru  “da” sau  invers. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Este nul. Nu se poate vota mai mult de doi cu “da”. Două voturi “da” este 
buletin  

valabil. 
Se  invită consilierii  la vot în cabina  special amenajată. 
În calitate de preşedinte, împreună cu doamna Laura Sârbu secretarul 

municipiului Deva vom  numără  voturile  şi  vom întocmi  un proces verbal.  
La numărarea voturilor asistă reprezentanŃii tuturor partidelor politice. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul  

alegerii  viceprimarilor. 
În urma votului exprimat reyultatul este următorul :  
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- domnul Oancea Nicolae Florin – 12 voturi “pentru” şi 9 voturi 
“împotrivă”; 

- domnul Toma Gheorghe – 8 voturi “pentru” şi 13 “împotrivă”; 
- domnul Costa Cosmin Cristian -13 voturi “pentru” şi 8 “împotrivă”; 
- domnul Birău Mircea – 9 voturi “pentru” şi 12 voturi “împotrivă”. 
Având în vedere că domnul Costa Cosmin Cristian a întrunit 13 voturi 

“pentru” iar domnul Oancea Nicolae Florin 12 voturi “pentru”, au obŃinut 
majoritatea voturilor consilierilor în funcŃie, potrivit prevederilor art.57, alin.3 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi cu 
completările ulterioare, comisia declară aleşi viceprimari ai municipiului Deva pe 
domnul Costa Cosmin Cristian şi domnul Oancea Nicolae Florin. 
 In urma votului secret exprimat a fost adoptată 

- Hotărârea nr.234/2008, privind alegerea domnului Oancea Nicolae 
Florin în funcŃia de viceprimar al municipiului Deva; 

- şi Hotărârea nr.235/2008 privind alegerea domnului Costa Cosmin 
Cristian în funcŃia de viceprimar al municipiului Deva. 

 Dl.Pricăjan Dan Aurel 
 Domnule Preşedinte, dacă-mi permiteŃi. Trebuie să mă retrag pentru că 
particip la Orăştie la constituirea noului consiliu de acolo. In încheiere vreau să 
felicit pe domnul primar şi domnii viceprimari pentru alegere, iar consilierilor le 
doresc mult succes, să dea Dumnezeu să continuaŃi proiectele la Deva şi să 
ŃineŃi acest nivel ascendent în continuare. 
 Vă mulŃumesc şi vă doresc mult, mult succes. 
 Dl.MoloŃ Mircea  
 DaŃi-mi voie să fac şi eu acelaşi lucru adică,  să vă felicit şi pe 
dumneavoastră ca şi consilieri, să-i felicit pe cei doi viceprimari. Pe Primar l-am 
felicitat în momentul în care a câştigat alegerile. Sper într-o colaborare bună şi 
aici mă refer la Consiliul local şi Consiliul JudeŃean pentru că doar printr-o 
colaborare putem să progresăm şi să ne ducem planurile la bun sfârşit sau să 
demarăm altele care să fie benefice pentru deveni şi pentru judeŃul Hunedoara. 
 Încă o dată vă felicit şi sper să aveŃi la fel o activitate rodnică, să fiŃi 
campioni în numărul de proiecte de hotărâri pe care le veŃi adopta, sunt convins 
numai în folosul cetăŃenilor din Deva.  

Felicitări încă o dată domnilor viceprimari, felicitări domnilor consilieri, să 
trăiŃi într-o armonie ca şi acum, timp de 4 ani de zile.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
La ultimul  punct  al ordinii de zi, potrivit art.54, al Legii  administraŃiei  

publice locale nr. 215/2001,  republicată cu modificările  şi completările  
ulterioare, consiliul local urmează să-şi organizeze  comisiile  de specialitate  pe  
domenii de activitate. În conformitate cu regulamentul de funcŃionare al consiliului 
local, vor fi organizate comisii de specialitate, pe următoarele domenii: 
agricultura, activitati economico financiare, activitati social culturale culte, 
invatamant sanatate si familie, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si 
protectie sociala, protectie copii si sport, protectie mediu si turism, juridica si de 
disciplina. 
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Aduc la cunoştinŃa consiliului că cei doi viceprimari aleşi rămân consilieri 
în funcŃie cu drept de vot. Dânşii însă nu pot să facă parte din comisiile de 
specialitate ale consiliului.  

Propun un număr de 6 comisii de specialitate formate din 7 membrii în 
fiecare comisie astfel: 

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante – 7 
membrii; 

Vă rog să faceŃi propuneri pentru cei 7 membri. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Oană, aş vrea să stabilim nişte principii de la început. 

ComponenŃa comisiilor să reflecte componenŃa consiliului şi al doilea principiu, 
oamenii din comisie  fiecare …………….. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu am obiecŃii cu privire la propunerea făcută de domnul consilier łonea. 

Fiecare persoană are dreptul să facă propuneri. În urma votului exprimat primii 7 
sunt în comisia respectivă. 

Dl.Ghergan Florian 
Trebuie să avem în atenŃie că fiecare consilier trebuie să fie în 2 comisii.Şi 

acesta este un aspect.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
łinem cont de propunere. 
Dl.Ghergan Florian 
Trebuie să găsim o modalitate ca să se împartă la toată lumea.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să faceŃi propuneri pentru comisia  de buget-finanŃe. 
Dl.Kovacs Francisc 
Propun pe domnul Inişconi Ioan şi pe doamna Oprişiu Corina. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Propun pe domnul Ardelean Nelu, doamna Chişotă Roxana, domnul Lazăr 

Danil, domnul Oană Dorin şi domnul Pogocsan Ferdinand. 
Dl.łonea Vasile 
Propun pe domnul Ghergan Florian şi pe domnul Kovacs Francisc. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să trecem la vot.  Sunt 9 propuneri. Se face vot deschis, pe fiecare 

persoană în parte. Vă rog să fiŃi atenŃi la vot. 
Cine este pentru domnul Inişconi Ioan? 
 S-a votat cu 9 voturi pentru şi 
                              12 voturi împotrivă. 
Cine este pentru doamna Oprişiu Corina? 
 S-a votat cu 9 voturi pentru şi 
                              12 voturi împotrivă. 
Dl.Inişconi Ioan 
Vreau să fac un comentariu. În aceste condiŃii, în această comisie, P.D.L. 

nu are nici un reprezentant şi nu este corect. 
Dl.Ghergan Florian 
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Ceea ce nu este corect.  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Trebuie să fie în 2 comisii. Dacă nu este în asta, poate să fie în altă 

comisie. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu,  trebuie să fie în fiecare comisie, fiecare reprezentat. 
 
 
Dl.Inişconi Ioan 
În comisia de buget trebuie să avem un reprezentant, nu ne puteŃi scoate 

afară că aveŃi ceva cu noi. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Propunerea ar fi să retrageŃi dumneavoastră 2, să  rămână doar 7 şi 

împărŃiŃi aşa cum aŃi hotărât dumneavoastră. ÎnŃelegeŃi? Să nu mai supunem la 
vot, din 9 să alegem 7. 

Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să stăm la masă cu liderii şi să stabilim cum trebuie.Dacă impuneŃi 

lucrurile, atunci nu se poate. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Noi nu le impunem, aşa aŃi hotărât dumneavoastră aici. Prin vot zice 

legea. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, domnule, dar fiecare partid trebuie să aibă reprezentat în fiecare 

comisie. 
Dl.Socol Augustin 
Asta nu mai spune legea. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi nu este normal să fie?! 
Dl.Socol Augustin 
Aşa este. Atunci propuneŃi pentru fiecare comisie. 
Dl.Ghergan Florian 
Atunci, haideŃi să discutăm lucrurile acestea. 
Dl.Socol Augustin 
DiscutaŃi şi veniŃi cu propunere. 
Dl.Kovacs Francisc 
Fiecare consilier trebuie să fie în 2 comisii. Domnule Preşedinte, 

dumneavoastră propuneŃi cu “fabrica de vot” cum doriŃi. 
Dl.Toma Gheorghe 
HaideŃi să facem un studiu, să renegociem. 
Dl.Socol Augustin 
Sunt comisii consultative, votul este consultativ. 
Dl.Toma Gheorghe 
Domnule Preşedinte, haideŃi să încercăm totuşi să facem o renegociere, 

sunt sigur că ajungem la o înŃelegere. 
Dl.Ghergan Florian 
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Fiecare lider de grup îşi pune omul pe care consideră acolo şi-l acceptăm. 
De ce trebuie să ajungem la situaŃii dinastea?! CâŃi sunt, 7? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
7 membri şi 5 partide. 
Dl.Inişconi Ioan 
Că o să  aveŃi 2 membri  asta este altă discuŃie, sau 3.  
Dl.Ghergan Florian 
Fiecare trebuie să aibă cel puŃin 1 membru şi după aceea … 
Dl.Inişconi Ioan 
Aşa este corect. 
 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
FaceŃi să respectaŃi legea. Aşa este corect cum scrie în lege. 
Dl.Inişconi Ioan 
Sigur că da. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Legea nu impune să fie 4 sau…………. 
Dl.Inişconi Ioan 
HaideŃi să  o lămurim. Nu puteŃi să ne eliminaŃi din toate comisiile. 
Dl.Toma Gheorghe 
În fiecare comisie trebuie să fie un reprezentant.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Se fac conform proiectului de lege. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Dacă scrie acolo “respectă configuraŃia politică”, trebuie respectată. 

Spune “respectă”! 
D-na Secretar Sârbu Laura 

HaideŃi să vă citesc din articolul din lege “După constituire consiliul local îşi 
organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisiile de specialitate, 
denumirea acestora şi numărul de membrii care va fi întotdeauna impar se 
stabilesc de către consiliul local în funcŃie de specificul activităŃii din fiecare 
autoritate administrativ teritorială iar principalele  domenii de activitate în care se 
pot organiza comisii de specialitate, sunt prevăzute în anexa 2. Pot fi membrii ai 
comisiilor de specialitate numai consilierii. Comisiile de specialitate lucrează în 
plen şi iau hotărâri cu votul majorităŃii membrilor lor. Comisia poate invita să 
participe la şedinŃele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului 
local  sau din afara acestuia in special de la unitatile aflate in subordinea 
consiliului local. Au dreptul să participe la şedinŃe… “ De aici încolo este chiar 
procedura comisiilor. Legea nu specifică câŃi membrii  a unui partid politic pot să 
facă parte din comisie. 

Dl.Inişconi Ioan 
Atunci numai puŃin, vă pun întrebarea. Cei care ne-au ales pe noi, mulŃi 

sau puŃini, cum sunt reprezentaŃi în Comisia de buget? Oamenii aceia nu trebuie 
să aibă un reprezentant acolo?  
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D-na Secretar Sârbu Laura 
Organizarea, funcŃionarea şi atributiile comisiilor de specialitate se 

stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului local, 
respectându-se configuraŃia politică rezultată în urma alegerilor locale. 

Dl.Ghergan Florian 
Corect. Despre asta este vorba. Respectându-se configuraŃia politică. 
Dl.Socol Augustin 
ConfiguraŃia politică se regăseşte în propunerea făcută. 
Dl.Ghergan Florian 
Respectându-se configuraŃia politică! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Regulamentul se va adopta ulterior. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Bun, dar de ce nu o respectăm acum? 
Dl.Inişconi Ioan 
De ce nu avem regulament? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este hotărârea consiliului local. 
Dl.Inişconi Ioan 
Draga mea, este un  regulament pe care l-am primit acum.  
Dl.Ghergan Florian 
Există Regulament. 
Dl.Inişconi Ioan 
Mi se pare că trebuie făcut ca şi acum 4 ani, proporŃional. Cel care are 10 

consilieri are dreptul la 2 membri în comisie sau 3. Eu am dreptul la 1, celălalt la 
1, celălalt la 1, U.D.M.R.-ul la 1. Dacă el este singur şi votăm toŃi împotriva lui, 
nu-l băgăm în nici o comisie pentru că, iasă din vot? 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie numai puŃin să pun o întrebare. Avem de la P.R.M. un 

consilier şi de la U.D.M.R. un consilier. Dânşii să fie în fiecare comisie? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, în două. Îşi aleg în ce comisii vor. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dacă respectăm proporŃionalitatea în fiecare comisie înseamnă că fiecare 

partid trebuie să fie reprezentat  în fiecare comisie. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu! 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Ba da! 
Dl.Ghergan Florian 
De ce exageraŃi acum?! 
Dl.Inişconi Ioan 
Un singur reprezentat în fiecare comisie. 
Dl.Socol Augustin 
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Domnilor, nu consilierii îşi aleg comisia. Consiliul, în plenul lui alege 
comisia. 

Dl.Ghergan Florian 
Da, aşa va fi. 
Dl.Socol Augustin 
Propunerea trebuie să conŃină configuraŃia politică a consiliului. Asta este. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Propunerea este pe configuraŃia consiliului. Fiecare partid şi-a desemnat 

un reprezentant.  
Dl.Socol Augustin 
Propunerea se supune la vot. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Domnule viceprimar, unde spune că propunerile se fac pe configuraŃia 

consiliului? 
Dl.Viceprimar Oancea  Nicolae Florin 
Este domnul director juridic care ştie  legea. 
Dl.Ghergan Florian 
Legea ce spune? 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
CitiŃi textul de lege. 
Dl.Ghergan Florian 
Organizarea trebuie să fie proporŃională cu toate partidele. 
Dl.Inişconi Ioan 
Nu este normal ca un partid să nu aibă într-o comisie nici un membru în 

condiŃiile în care are 30% din voturi. 
Dl.Socol Augustin 
Domnule consilier, atâta timp cât alegerea comisiilor se face prin vot 

deschis, liber, în situaŃia aceasta configuraŃia politică a consiliului trebuie să se 
regăsească în propunerea care urmează a fi supusă la vot. 

Dl.Inişconi Ioan 
Nu  se regăseşte în vot. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel  
Nu spune în propunere, domnule! ComponenŃa comisiei trebuie să 

conŃină. 
Dl.Socol Augustin 
Atunci nu se mai alege, se stabileşte componenŃa în funcŃie de nivelul de 

reprezentare. 
Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
P.S.D.-ul are dreptul la unul şi poate nu sunteŃi de acord cu el, sunteŃi de 

acord cu Toma, dar nici să-i scoateŃi. Asta nu se poate! 
Dl.Socol Augustin 
Nu-i scoate nimeni, propunerea. 
Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
Dacă spune “componenŃa” atunci trebuie să se respecte. Trebuie să se 

respecte! 
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Dl.Socol Augustin 
Domnule consilier, nimeni nu scoate pe nimeni. Votul este cel care alege.  
Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
 “Comisia” înseamnă după ce s-a constituit, nu propunerea de comisie. 

După ce  s-a constitut trebuie să respecte configuraŃia. Nu vă place de Ghergan, 
îl punem pe łonea, pe Samoilescu, îl punem pe Toma.  

Nu se poate aşa! AveŃi majoritate. Aşa plecăm toŃi şi puneŃi-vă în toate 
comisiile numai pe dumneavoastră.  

Interesul este să colaborăm şi să facem lucrurile să funcŃioneze. 
Dl.Borbeanu Simion 
Dacă fiecare partid va trebui să aibă un reprezentant în fiecare comisie 

înseamnă că … 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Legea nu spune, domnule consilier, aşa ceva.  HotărâŃi dumneavoastră. 
 
 
Dl.Borbeanu Simion 
Ştiu. Este o prostie pentru că nu poŃi să pui un partid care are un singur 

consilier, un singur reprezentant, nu-l poŃi pune în fiecare comisie. 
Dl.Toma Gheorghe 
Acel reprezentant poate să fie în două comisii. 
Dl.Borbeanu Simion 
Unde scrie treaba aceasta? ArătaŃi-mi unde scrie! 
Dl.Inişconi Ioan 
De la P.D.L. sunt 5 reprezentanŃi, de la P.S.D. sunt 4 reprezentanŃi. Vi se 

pare corect ca în Comisia de buget, cea mai importantă, să lipsească U.D.M.R.-
ul şi P.R.M.-ul  pentru că are numai un om? Nu este corect. 

Dl.Borbeanu Simion 
Să nu lipsească dar, la urma urmei votul decide cine face parte din 

comisii. 
Dl.Socol Augustin 
Asta este democraŃia, votul decide. 
Dl.Inişconi Ioan 
Sunt mulŃi şi o să fie hotărâri care o să treacă cu 2/3. O să facem acelaşi 

lucru pe care-l faceŃi şi dumneavoastră, vi se pare corect? Nu! De ce nu doriŃi de 
la început o colaborare? 

Dl.Borbeanu Simion 
Suntem sătui de colaborările dumneavoastră. 
Dl.Inişconi Ioan 
SunteŃi sătui?! 
Dl.Ghergan Florian 
Cu unul de la fiecare tot aveŃi majoritatea în fiecare comisie, care este 

problema? 
DL.Samoilescu Ioan Gabriel 
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FaceŃi cum vreŃi şi o să  meargă în contencios administrativ şi cu asta o să 
vedem cine are dreptate. Nu se poate. 

Dl.Kovacs Francisc 
În aceste condiŃii vom ieşi, restul nu o să mai fim în comisii. VotaŃi - vă 

numai pe dumneavoastră. În aceste condiŃii nu se pot da indemnizaŃiile pentru 
consilieri, pentru că pentru indemnizaŃie trebuie să participi obligatoriu la o 
şedinŃă de consiliu şi respectiv la o şedinŃă ordinară. 

Dl.Toma Gheorghe 
HaideŃi să o gândim un pic. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi după aceea să o supunem la vot. DaŃi-ne şi nouă propunerile voastre şi  

noi vă spunem care sunt  propunerile noastre. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Eu zic să plecăm. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
SunteŃi liberi! 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Oricum aveŃi majoritate în comisii şi în nu ştiu ce, dar nu ne eliminaŃi.   
 
Dl.Ghergan Florian 
Care-i problema? Vrem să participăm.  
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Domnule Preşedinte, oricum în comisii avem majorităŃi în toate comisiile 

nu se poate pune problema că nu trece  nu ştiu ce hotărâre, dar şi să scoŃi pe 
toată lumea să pui numai pe cine vrei nu este corect.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă dau citire titlurilor comisiilor şi vă rog să le notaŃi, după care luăm 10 

minute pauză. 
1.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanŃe; 
2.Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi a libertăŃilor cetăŃenilor, agricultură; 
3.Comisia pentru servicii publice, comerŃ, privatizare; 
4.Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizare lucrărilor publice, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

5. Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, cultură, activităŃi sportive 
şi de agrement, relaŃii externe; 

6.Comisia pentru sănătate, protecŃia mediului înconjurător, protecŃie 
socială. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnul Rus, de exemplu, vine  cu cea mai mare investiŃie din Deva acum, 

lăsăm pe celelalte care s-au spus în campanie.La următoarea investiŃie, domnul 
Rus va avea nevoie de patrimoniu, da? Trebuie 2/3. Avem fabrica de 
medicamente şi spitalul, iarăşi avem nevoie de patrimoniu. Votează liderii P.S.D.-
ului cu noi? Da, votează! Atunci şi noi votăm cu ei pentru Ambient că este în 
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interesul Devei. Mai mult de atât probabil că vor mai veni şi altele, mai vine o 
fabrică de roŃi dinŃate.  Atunci voi spune “mâine se face o analiză pe grup şi i se 
dă domnului łonea membru în Comisia juridică”, dar, ca să-i dau la domnul 
łonea membru în Comisia juridică  şi din prima zi să voteze “împotrivă” ca 4 ani 
de zile să ne mănânce zilele, aia nu mai accept. Deci, la înŃelegere în momentul 
în care domnul łonea a venit şi a spus pentru fabrica de medicamente votez 
“pentru” că este interes municipal eu spun “băieŃi  analiză şi domnul Carol sau 
domnul Dorel sau domnul Ardelean pleacă şi intră domnul łonea”. Mi se pare 
foarte corect această poziŃie. Voi ridicaŃi din prima zi mâna, decimaŃi tot şi noi să  
stăm frumos să vă dăm Comisia juridică. Deci, o luăm pe proiecte că altfel nu 
putem. 

Dl.łonea Vasile  
LuaŃi-o pe lege, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Lasă legea, legea o faceŃi dumneavoastră. Atât vreau să vă spun. Nu o să 

credeŃi că o să rămân eu cu toŃi membrii în Comisia juridică. Vă dăm pe rând. În 
fiecare lună vă las un membru, dar votăm proiectele. Nu vă pun să votaŃi un 
patrimoniu pentru un cabinet medical  de 3 metri în Micro 15 sau de nu ştiu unde.  
VotaŃi împotrivă, îl Ńinem pe om încurcat. Pierdem un vot noi un vot voi. O să mă 
atace şi pe mine că uite “ce primărie nefuncŃională; uite ce face łonea, se 
opune”. Unde sunt proiecte mari acolo o să vă dăm membru în Comisia juridică, 
nu am ce face, că nu o să stau cu fabrica încurcată. 

 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă gândiŃi aşa, de ce nu o rezolvaŃi  acum, domnule Primar? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu pot până nu-mi arăŃi. În tine nu mai am încredere, domnule Ghergan. 

Nu am,  ce să-Ńi  spun! Nici în alŃii foarte multă şi atunci trebuie să lucrăm.  
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să vedem atunci, domnule Primar! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu deocamdată îmi respect cuvântul, faŃă de mulŃi, faŃă de mulŃi. AlŃii mai 

puŃin faŃă de mine şi am trăit destule în cei 4 ani şi nu-mi mai trebuie. Îmi trebuie 
funcŃionalitate.  

Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Este o experienŃă nouă şi nu-mi place cum a început chestia asta. Gândul 

cu care am venit în această structură este de a face bine pentru cetăŃeni. Ceea 
ce ne-aŃi povestit dumneavoastră, că daca ăla cere nu ştiu ce noi îi dăm aia, 
seamănă a un pic de troc. Acolo unde este lege nu există loc de troc.  

Stabilirea comisiilor este o lege a administraŃiei publice care specifică cum 
se face şi văd că aŃi dat la fiecare în mapă şi un regulament care de asemenea 
spune cum se face. Nu se face nici cum vrea Samoilescu, nici cum vrea 
Primarul, se face cum spune legea. Dacă în lege spune că membrii unei comisii 
trebuie să respecte configuraŃia politică, doresc ca acest punct de lege să fie 
respectat. Dacă în regulament se spune că numărul care revine fiecărui grup de 
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consilieri în fiecare comisie se stabileşte de către consiliul local în funcŃie de 
ponderea acestora… Avem profesor de matematică, să ne spune ce înseamnă 
pondere dintr-o mulŃime. Trebuie respectată şi asta, iar după aceea spune: 
“nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de 
consilieri”. Eu sunt cu cea mai mare deschidere şi bunăvoinŃă, dar pentru că 
aveŃi majoritate, să spuneŃi  “punem aici numai pe cine vrem noi” nu mi se pare 
nici democratic, nici corect şi pornim de pe nişte poziŃii de ostilitate care vor bloca 
lucrurile. 

Eu propun să respectăm legea. Nimeni nu face chestia asta din dorinŃa de 
a vă bloca, de a vă contrazice, dar haideŃi să o respectăm. Pe mine mă numiŃi, 
ştiu eu, la  Comisia juridică. Eu habar nu am de lege.Grupul meu să meargă la 
Comisia de sănătate că sunt medic, mi se pare normal şi dumneavoastră cu 
“maşina de vot” să spuneŃi ”nu, pe tine nu te bag la sănătate”. Hai să fim 
obiectivi, să fim cu bună intenŃie şi eventual vă întâlniŃi şefii de grupuri şi să 
deblocăm situatia asta. Pornirea asta de pe poziŃie de ostilitate că noi avem 
autoritate şi facem ce vrem, nu mi se pare pozitivă în final nici pentru 
dumneavoastră. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
Doresc să vă răspund. DiscuŃiile de principiu ale domnului doctor care 

este în prima zi, sunt normale să fie aşa. Domnul doctor are impresia că totul 
este roz şi frumos, că aşa i se pare lui în prima zi şi în primul minut. Realitatea 
este crudă şi din păcate domnul doctor nu o cunoaşte. Sunt obligat să-i spun că 
noi vom respecta întocmai deciziile instanŃelor şi vom merge pe forma pe care 
am propus-o. Deblocările se vor face reciproc în momentul în care există… 
Ostilitatea a început-o domnia sa şi cu grupurile sale, votând masiv împotriva 
celor doi viceprimari ai mei. 

 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Dar nu le daŃi, domnule Primar, legea dă comisiile. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Vă spun că am lucrat 8 ani de zile cu medic, şeful comisiei de urbanism. 

Şi-a luat 2 consultanŃi arhitecŃi şi hotărârile au trecut mult mai uşor atunci când 
poate am avut arhitect sau când am făcut altceva. Nu avea David încă terminat 
dreptul şi a lucrat ca  presedintele Comisiei juridice. Mult mai bine s-a priceput 
decât mulŃi alŃi jurişti care au fost în rândurile băncilor, ca Stănilă de exemplu, 
care a blocat tot, tot municipiul Deva. Nu putem tolera povestitori. Noi trebuie să 
trecem la concret. “Domnule Samoilescu, votăm pentru fabrica de medicamente? 
Votăm!” Mâine, la propunerea dumneavoastră domnule łonea sunteŃi membru în 
Comisia juridică. Noi trebuie să avem o cheie pentru că suntem la un pas de a 
bloca municipiul Deva, suntem 12 la 9. Avem nevoie de legile de patrimoniu şi 
atunci spunem “de mâine domnul łonea va fi …”.Degeaba spune domnul 
Samoilescu de trocuri,  trocurile se fac pe oameni, adică pe oameni care să 
simtă că consiliul lucrează pentru ei, nu pe poveşti că eu sunt aşa şi am venit să 
dau o lecŃie în prima zi. Să stea 4 ani să vadă ce lupte se duc şi ce dezbateri 
sunt aici. Pe urmă intră toŃi 4, dacă trebuie să sacrificăm 4 liberali, în Comisia 
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juridică sau 7, dar trec 7 fabrici şi când domnul Samoilescu îmi dovedeşte că 
Spitalul se face şi fabrica se face, va fi membru în ce comisie vrea el şi cu asta 
am încheiat cu lipsă de experienŃă şi cu poveşti de prima zi. Trebuie să fim 
oameni. Intră după fabricile care se fac în municipiul Deva, nu stau cu ei la 
bătăile lor de joc.  

Din prima zi au votat împotrivă, grup separat şi acum vine şi spune “ia să 
votaŃi voi majoritatea pentru noi, că aşa vrem noi”. Zice “tu ai tensionat”! Nu, voi 
aŃi tensionat! Voi v-aŃi poziŃionat. ŞtiaŃi că pierdeŃi, ştiaŃi că avem majoritate, de 
ce să începem cu luptă de la început?! 

Dl.łonea Vasile 
Vă puteŃi controla limbajul, domnule primar? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dar ce, te-am certat? Vă rog să spuneŃi,  domnule łonea, că începem de 

astăzi nu este problemă. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Primar, dumneavoastră în parte aveŃi dreptate.Aşa este în 

politică, se negociază. Şi dumneavoastră aŃi negociat cu cei trei care au stat 
lângă dumneavoastră şi noi am stat la masă şi ne-am înŃeles. Faptul că noi am 
votat oamenii noştrii şi dumneavoastră aŃi votat oamenii dumneavoastră, nu 
înseamnă că am votat împotrivă.  Fiecare a votat cu el. 

Revenind la comisii, nu este corect să nu avem reprezentanŃi, 
reprezentanŃi nu preşedinŃi de comisii, reprezentanŃi în cele mai importante 
comisii ale consiliului local. Dacă stăm până la urmă să ne gândim, avizul 
acestor comisii îl stabileşte legea, spune “da”sau “nu” iar votul este aici. 
Dumneavoastră doriŃi să se repete acest vot de astăzi? Eu nu cred că acesta 
este scopul. Şi eu ca şi dumneavoastră şi ca toŃi cei de aici, dorim bine, dorim 
pentru Deva. Că avem probleme, divergente asupra unui punct, asta nu este 
duşmănie. O discutăm şi ajungem la un consens. Acum să eliminăm 2 partide 
care de bine de rău au 9 consilieri ceea ce face ca funcŃionarea acestui consiliu 
să fie foarte delicată….. Că de aceea îi spun colegului “ai venit în prima zi şi dai 
din spate câte un răspuns….” StaŃi să vorbim că suntem toŃi colegi aici. 
Întotdeauna şi înainte am vorbit ca şi colegi. Trebuie să stabilim la nivel de 
proporŃionalitate, fiecare partid să-şi numească omul pentru că majoritatea în 
aceste comisii tot dumneavoastră o aveŃi. Nu ea hotărăşte ce trece sau nu trece 
prin consiliu şi aveŃi dreptate. Sunt lucruri importante pentru oraş şi să vedeŃi că 
domnul doctor va vota pentru ele, şi eu şi alŃii şi colegii dumneavoastră. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt în principiu de acord, dar lucrurile trebuie să meargă pe un făgaş 

normal. Să văd şi eu prima şedinŃa lucrativă şi nu de război, prima şedinŃă. A 
doua şedinŃă măcar, dar nu dinainte să nu facem nici o concesie, nici o concesie. 
Sunt proiectele cetăŃenilor şi aveŃi garanŃia mea, cuvântul meu şi onoarea mea 
că începând din a treia lună veŃi avea membrii majoritari, dar pe fabrici. Eu 
lucrurile mari mi le-am aprobat şi investiŃiile se derulează. Acum am informaŃii 
clare că va intra cu Ambientul. Va trebui să-l  stopăm până vine fabrica de 
medicamente. 
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Dl.Inişconi Ioan 
Va trece şi aia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
PuteŃi să ne blocaŃi, ne puteŃi bloca. Tu eşti un om de bine, dar eu nu pot 

să cred că de exemplu Ghergan este un om de bine. Nu pot!  Am eu reticienŃa 
mea. Zice Ghergan “aici îl pot prinde, aici pot să-l lovesc pe Mircia”. Eu spun “da, 
domnule Ghergan, haideŃi să fim oameni. Ori trec amândouă ori nu trec nici una”. 

Dl.Inişconi Ioan 
Este adevărat că cel mai deştept cedează? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, dar Ńi-am spus că Ńie îŃi dau dreptate, că tu ai mai votat.  La Ghergan 

este mai delicat şi nu-i pot da. Şi łonea a mai votat. 
Dl.Inişconi Ioan 
Dragul meu, dacă cel mai deştept cedează, trebuie să cedaŃi 

dumneavoastră. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cedez, Ńi-am spus, din a doua şedinŃă. 
Dl.Inişconi Ioan 
Să ne daŃi câte un om în fiecare comisie cum am stabilit-o noi şi nu ne 

condiŃionaŃi că dacă votăm cum vreŃi dumneavoastră atunci ne daŃi ceva în 
comisie. Ce să ne daŃi în comisie ? Pentru că până la urmă toate materialele vin 
aici şi este votul nostru de aici, nu al comisiei. Ne condiŃionaŃi de la început, ne 
puneŃi un semn mare de întrebare. 

Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Şi aşa aveŃi majoritate, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am lucrat cu o majoritate covârşitoare şi abia am lucrat. Abia am lucrat ca 

să nu spun că au fost şi de la ………. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Dacă ne eliminaŃi credeŃi că veŃi lucra mai uşor? Deci, dacă  din start ne 

puneŃi … Dumneavoastră puteŃi face chestia asta dar în limita legii. 
 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule, legea nu o stabilesc eu şi dumneatale. Vii dumneatale în prima 

zi şi stabileşti legea. Ca şi domnul łonea, 4 ani “respectăm legea, respectăm 
legea.” Legea este aici,  Prefectură, Secretar, Preşedinte de şedinŃă şi în 
momentul în care se stabileşte  şi contenciosul spune că eu am avut dreptate, 
asta este. Dacă spune că tu ai avut dreptate … dar nu tu verbal  în faŃa 
camerelor. Nu tu spui “eu am dreptate, că spun verbal respectăm legea” Şi noi 
am respectat-o, de aceea suntem aici. 

Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Domnule Primar, v-aŃi enervat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu m-am enervat. 
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Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Eu vă respect şi funcŃia şi vă rog, deocamdată nu ne tutuim amândoi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, deloc, nu avem de ce să ne tutuim, avem de respectat. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
HaideŃi să ne respectăm reciproc. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu v-am respectat pe dumneavoastră şi vreau să vă respect. 
Dl.Ghergan Florian 
Pentru că s-a rostit numele meu de  mai multe ori aici, vreau să vă spun 

domnule Primar că în momentul în care aŃi ales că aveŃi 2 viceprimari, aŃi ales ca 
noi să fim în opoziŃie. Primul pas l-aŃi făcut dumneavoastră. Cred că în momentul 
în care v-aŃi gândit că nu aveŃi o majoritate  absolută, nu vă puteŃi trece anumite 
proiecte, puteaŃi să vă gândiŃi la o colaborare, ceea ce nu aŃi făcut.  Faptul că 
aveŃi sau nu încredere, se va vedea în proiectele care vor veni. Problema 
noastră este că noi vrem să respectăm legea şi să avem în fiecare comisie un 
reprezentant. Sigur că electoratul v-a dat dumneavoastră majoritatea şi trebuie 
să o respectăm. Noi vrem  să respectăm legea şi să vedem ponderea fiecărui 
partid în fiecare comisie aşa cum spune regulamentul şi apoi să votăm fiecare 
partid să aibă reprezentanŃi în comisii. Despre acest lucru este vorba. 

Dl.Toma Gheorghe 
Eu vreau să vă fac un calcul matematic. Sunt 6 comisii ori 3 membrii pe 

care să zicem că-i puneŃi, de acord să-i puneŃi în continuare.Dacă vă puneŃi toŃi 7 
membrii fac 42, da? 7 ori 6 egal 42. 42 de membri trebuie să fie în total. 
Dumneavoastră sunteŃi 12. 12 ori 3 fac 36. 42 minus 36 tot rămân 6 
locuri.GândiŃi-vă! M-aŃi înŃeles ce am vrut să spun? Încă o dată mai repet. Deci, 
sunt 6 comisii ori 7 oameni fac 42 de indivizi. Noi ne numim indivizi, fără să 
jignesc îmi cer scuze, eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Dacă nominalizaŃi 
dumneavoastră să zicem 3 oameni, 12 ori 3 fac 36. 42 minus 36, rămân 6 locuri 
libere. Eu v-am pus maximul. 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule consilier, nu este obligatoriu ca cei 12 consilieri să fie în fiecare 

comisie. Trebuie să fie obligatoriu conform legii în 2 comisii.  
Dl.Toma Gheorghe 
Trebuie să fie 7 membrii pe comisie, stimaŃi domni viceprimari. 7 ori 6 fac 

42. Deci, trebuie să fie 42 de indivizi prinşi în toate 6 comisii.  
Dl.Ghergan Florian 
Nu aveŃi atâŃia, asta spune. 
Dl.Toma Gheorghe 
SocotiŃi cum doriŃi dumneavoastră. Ne certăm degeaba 
Dl.łonea Vasile 
Dacă nu ne nominalizăm nici un membru, nu puteŃi face comisiile. Trebuie 

să fie 7 în fiecare comisie şi sunt 6 comisii. Nu ne puneŃi în postura să vă lăsăm 
în 6 comisii. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Supun la vot titlul proiectului de hotarare privind organizarea comisiilor de 
specialitate. 

 Cine este  pentru? 
Dl.Ghergan Florian 
Întâi trebuie să facem ponderea. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Întâi trebuie să facem proiectul. Trebuie să adoptăm  hotărârea şi după 

aceea pe comisii.  
Dl.Toma Gheorghe 
PermiteŃi-mi un pic. Suntem de acord, dar să nominalizaŃi comisiile.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
AveŃi fiecare proiectul de hotărâre. 
Supun la vot titlul proiectului de hotarare privind organizarea comisiilor de 

specialitate. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre, unde sunt nominalizate toate  
cele 6 comisii cu câte 7 membri fiecare comisie. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
Trebuie să facem ponderea, domnule Preşedinte şi atunci este clar. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
FaceŃi propuneri pentru toate cele 6 comisii. Facem propuneri pentru toate 

cele 6 comisii după care trecem la vot, pe rând pentru fiecare comisie. 
Dl.Ghergan Florian 
Prima dată proporŃionalitatea, spune regulamentul. HaideŃi să vedem care 

este proporŃionalitatea în fiecare comisie. Aşa spune regulamentul, să-l 
respectăm.  

În regulament spune că se votează proporŃionalitatea care a ieşit din votul 
cetăŃenilor. 

Dl.łonea Vasile 
Numărul locurilor care revine fiecăror consilieri.  
Dl.Ghergan Florian 
Aşa spune acolo, haideŃi să-l respectăm. 
Dl.Toma Gheorghe 
Deci, 21 de consilieri reprezintă 100%, da?! 10 consilieri reprezintă X %. 

Înseamnă că X face 100 ori 10 împărŃit la 21 face 4,80 şi ceva. La fiecare partid 
facem aşa. 

 
Dl.Ghergan Florian 
Ai 50%. din consilier. Nu este nici o problemă că şi aşa aveŃi majoritatea 
în  

consiliu.  
Dl.Inişconi Ioan 
DoriŃi să împărŃim la 12? Tot majoritate aveŃi. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
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Hai să  respectăm, nu ne puneŃi la colŃ din prima zi. Eu cel puŃin nu am 
venit cu nici un gând rău. SituaŃia aceasta umilitoare nu pot să o accept. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu vreau să văd fapte. Deva nu are nevoie de poveşti. Vreau să văd o 

fabrică. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
De acord. Cu tot ce este în interesul Devei suntem de acord. 
Dl.Toma Gheorghe 
De aceea suntem aici, nu să fim “Gigi contra”. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am o rugăminte. Domnul Pogocsan Ferdinand să fie şef la Comisia de 

urbanism şi domnul Ardelean Nelu să fie şef la Comisia de buget finanŃe. Ei doi 
să fie şi în Comisia juridică. Restul să-i propuneŃi dumneavoastră  şi să-i 
împărŃiŃi. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
La comisia de buget finanŃe s-a mai propus domnul Ghergan Florian şi 

domnul Inişconi Ioan. 
Dl.Ghergan Florian 
Câte unul să fie. 
Dl.łonea Vasile 
Cine mai este la Comisia de buget? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Ghergan Florian, Inişconi Ioan, Ardelean Nelu, Chişotă Roxana, Lazăr 

Danil, Oană Nicolae Dorin şi Pogocsan Ferdinand. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Pogocsan nu poate fi, decât la Comisia juridică şi la urbanism. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Sunt numai 6, mai trebuie o persoană. 
Dl.Ghergan Florian 
Propun pe Toma Gheorghe. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Este unul de la P.S.D. şi unul de la P.D.L. Comisia pentru administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a 
libertatilor cetatenilor, agricultura – 7 membrii; 

Dl. Ghergan Florian 
Care este al şaptelea la Comisia de buget? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Facem propuneri la toate comisiile şi după aceea revenim. 
Dl. Ghergan Florian 
HaideŃi să numim 7 că nu are rost aşa. 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt 7 şi trece. CitiŃi cine sunt. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Inişconi Ioan, Ghergan Florian, Ardelean Nelu, Chişotă  Roxana, Lazăr 
Danil, Oană Nicolae Dorin şi David Ioan. 

Dl. Ghergan Florian 
L-aŃi pus pe David acum. 
Dl.Toma Gheorghe 
Sunt 7? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Da. Să trecem mai departe FaceŃi propuneri pentru Comisia pentru 

administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si a libertatilor cetatenilor, agricultura – 7 membrii; 

Dl.Ghergan Florian 
Propun pe domnul łonea Vasile. 
Dl.Morar Marcel 
Propun pe următorii consilieri: dl. Oană Nicolae Dorin, dl. David Ioan, dl. 

Lazăr Danil, d-na Chişotă Roxana, dl.Ardelean Nelu, dl.Pogocsan Ferdinand  şi 
dl. Morar Marcel. 

Dl.Ghergan Florian 
Aici îl vrem pe domnul łonea că nu avem nici un reprezentant. Trebuie să 

avem un reprezentant. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Mergem până la capăt.  
Dl.Ghergan Florian 
Nu, staŃi un pic că nu avem reprezentant. HaideŃi să o stabilim acum. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Mergem până la capăt cu membrii comisiilor şi reluăm după aceea pe 

fiecare. 
Dl.Toma Gheorghe 
Atunci, fac şi celelalte partide propunerile şi vedem. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce treci mai departe? După aceea trebuie să iei oamenii de acolo, hai 

să stabilim fiecare comisie acum. PuneŃi câte un reprezentant  la fiecare. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Merg cu ideea cu care am plecat şi după aceea discutăm. 
c. Comisia pentru servicii publice, comert, privatizare– 7 membrii; 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este corect. Nu trecem, că nu este corect. De ce trecem mai departe? 
Dl.Inişconi Ioan 
AŃi făcut o propunere.Trecem mai departe şi rămân propunerile alea sau 

după aceea discutăm? 
Dl.Ghergan Florian 
După aceea supuneŃi la vot şi….. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Discutăm până la final.  
Dl.Ghergan Florian 
Nu, domnule.  HaideŃi să stabilim acum comisia. 
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Dl.Inişconi Ioan 
Facem şi noi propuneri sau rămân numai propunerile alea? 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să stabilim comisia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Normal să-i propuneŃi dumneavoastră. Ne retragem şi veniŃi fiecare cu 

listă cu propuneri. Noi în comisia juridică avem 2 propuneri conform ponderii: 
Nelu Ardelean şi Pogocsan Ferdinand, fac parte din Comisia juridică amândoi şi 
şefi de comisii. 

Dl.Ghergan Florian 
PuneŃi un reprezentant de la fiecare partid acolo.Noi îl vrem pe domnul 

łonea în Comisia juridică. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu ajung, voi să-i puneŃi dincolo.  
Dl.Ghergan Florian 
Aici, să fie reprezentant în comisia aceasta. 
Dl.Inişconi Ioan 
La Comisia juridică nu avem nici un reprezentant. 
Dl.Ghergan Florian 
Trebuie să avem un reprezentant fiecare.Atât cerem, nu cerem mai mult. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
VeŃi avea unul dincolo sau doi dincolo. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, aici în asta. Fiecare trebuie să avem reprezentant. 
Dl.Inişconi Ioan 
Să faceŃi loc acolo şi mie şi lor. 
Dl.Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, vreau să fac propuneri pentru Comisia de servicii 

publice, comerŃ, privatizare. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
LăsaŃi-ne şi pe noi ăştia care facem treabă. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, la Comisia juridică îl avem pe łonea din partea P.S.D.-ului.? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să faceŃi propuneri pentru Comisia pentru servicii publice, comerŃ, 

privatizare. 
Dl.Ghergan Florian 
AŃi acceptat propunerile noastre? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Le discutăm. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să clarificăm acum. Îl acceptaŃi mergem mai departe, nu-l 

acceptaŃi nu are rost. Dacă un reprezentant în Comisia juridică nu putem să 
avem… 
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Dl.łonea Vasile 
Nu mai are rost să mai stăm în sală atunci.  
Nu are rost să mai stăm în sală. Îi lăsăm pe ei şi cu asta basta. 
Dl.Toma Gheorghe 
Propun să renegociem. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnilor, haideŃi să facem altceva că aşa stăm blocaŃi. 
 Începem cu comisiile de sănătate, învământ şi ajungem la Comisia 

juridică. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule, haideŃi să terminăm cu asta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Ghergan, să terminăm cu cele unde nu sunt probleme. 
Dl.Inişconi Ioan 
Domnule Primar, în condiŃiile în care o luăm de jos în sus şi ne regăsim 

fiecare în două comisii, o să rămâneŃi cu Comisia juridică exact aşa cum aŃi 
propus. 

Dl.Ghergan Florian 
De fapt asta vreŃi dumneavoastră.  
Ne trebuie un loc nu poŃi să nu ne dai.  
Un loc în comisia aia, asta cerem. 
Dl.Samoilescu Ioan Gabriel 
Dumneavoastră spuneŃi dacă vreŃi  să respectaŃi legea şi regulamentul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
LăsaŃi-mă domnule.  
Legea o stabileşte instanŃa definitivă şi irevocabilă, nu dumneata că ai 

apărut în faŃa camerei şi le spui “nu respectă legea”, dar, care lege?  
Pentru camere, nu pentru altceva.  
Legea este dată de instanŃa definitivă şi irevocabilă, prin contencios. 
Normal şi în România ar trebui să devină practică judiciară. 
Dl.łonea Vasile 
Legea este dată de Parlament. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Când se judecă o cutumă trebuie s-o constate un organ, dau un exemplu 

acum. La Curtea de Apel Cluj se recunoaşte vechimea voastră, a noastră, a 
aleşilor.  

La Curtea de Apel Alba nu se recunoaşte.  
Două instanŃe definitive pentru că numai în România se întâmplă treaba 

aceasta.  
Atunci, nu-mi mai daŃi exemplu de lege.  
Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
De acord cu logica dumneavoastră, dar de ce  nu………….. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu are nici o logică.  
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Cum adică tu la Curtea de Apel Cluj îi recunoşti la Primarul din Oradea 
vechimea prin sentinŃă definitivă şi irevocabilă şi la Alba nu o recunoşti. 

Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
Domnule Primar, haideŃi să revenim la oile noastre.  
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule doctor, mergem în instanŃă, ne acŃionaŃi în instanŃă, vi se dă 

dreptate şi revenim că nu avem ce face. 
Dl.Ghergan Florian 
Legea ne dă dreptate. 
Dl. Samoilescu Ioan Gabriel 
Dacă dumneavoastră spuneŃi că nu contează astea ci numai 

instanŃa………….. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mă deranjează referitor la Comisia juridică.  
Eu am dat un loc la Pogocsan şi un loc la Ardelean. 
Dl. Inişconi Ioan 
În condiŃiile în care nu ne lăsaŃi să fim în Comisia juridică, noi ne retragem.  

Sunt condiŃii de forŃă, nu este corect. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu  se respecte legea. 
Dl. Inişconi Ioan 
Am făcut o propunere. 
Dl.Kovacs Francisc 
CitiŃi Legea nr. 215, art.10 şi 4, alin. 6. Aceea este legea. 
Dl. Inişconi Ioan 
Că vă place, că nu vă place, asta este soluŃia. Eu cred că ar trebui 

să………. 
Dl.Ghergan Florian 
Ne acceptaŃi un om, domnule Primar, în comisia asta?  
Dacă nu ne acceptaŃi, nu are rost să mai stăm. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din sală au  plecat  toŃi reprezentanŃii P.D.L.-ului şi P.S.D.-ului, respectiv:  

- Birău Mircea Cătălin  
- Ghergan Florian 
- Inişconi Ioan 
- Kovacs Francisc   
- Mateucă Mădălina  
- Oprişiu Corina 
- Samoilescu Ioan  
- Toma Gheorghe 
- łonea Vasile 

Dl.Primar Mircia  Muntean 
Vă rog să poftiŃi mai în faŃă să stabilim şi să votăm comisiile de 

specialitate.  
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aceştia au părăsit sala ca măsură de protest că nu au acceptat 

propunerea pe care am făcut-o, să nominalizăm membrii la fiecare comisie, la 
toate cele 6 comisii, urmând ca după aceea conform legii să trecem la votarea 
acestora.  

Vă rog să trecem mai departe la completarea comisiilor.  
Am rămas la Comisia de comerŃ privatizare. 
 A fost făcută propunerea de către domnul Morar. 
 
 
Dl.Morar Marcel 
Au fost făcute 4 propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Panduru, Borbeanu şi Morar. Mai trebuie trei propuneri. 
Dl.Morar Marcel 
În propunere nu am trecut membrii şi de la alte partide pentru că speram 

să-şi numească ei membrii. 
Dl.Primar Mircia  Muntean 
ÎncepeŃi cu ultima comisie şi faceŃi propuneri. 
Dl.Morar Marcel 
In urma discuŃiilor avute sunt urmatoarele propuneri: 

Comisia de sănătate, protecŃie mediului înconjurător, protecŃie socială 
 
- Samoilescu Ioan Gabriel 
- Toma Gheorghe 
- Panduru Carol 
- Oprişiu Corina Violeta 
- łonea Vasile 
- Kovacs Francisc 
- Inişconi Ioan 

 
 
Comisia de activităŃi ştiinŃifice, învătământ, cultură, activităŃi sportive şi de 

agrement, relaŃii externe. 
 
- Toma Gheorghe 
- Oană Nicolae Dorin 
- Ghergan Florian 
- Cuiava Dorel 
- Kovacs Francisc 
- Mateucă Mădălina 
- Oprişiu Violeta 
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Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului 
public şi privat al municipiului, realizare lucrărilor publice, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 
- Pogocsan Ferdinand Zoltan 
- Morar Nicolae Marcel 
- Chişotă Roxana Axenia 
- Borbeanu Simion Sandu 
- Lazăr Danil 
- Panduru Carol 
- David Ioan 
 
 
Comisia pentru servicii public, comerŃ, privatizare. 
- Mateucă Mădălina 
- Cuiava Dorel 
- Panduru Carol 
- Borbeanu Simion Sandu 
- Morar Nicolae Marcel 
- Birău Mircea Cătălin 
- Ghergan Florian Săndel 
 
Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi a libertăŃilor cetăŃenilor, agricultură: 
 
- Borbeanu Simion Sandu 
- Oană Nicolae Dorin 
- David Ioan 
- Lazăr Danil 
- Chişotă Roxana Axenia 
- Ardelean Nelu 
- Morar Nicolae Marcel 
 
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanŃe. 
 
- Ardelean Nelu 
- Pogocsan Ferdinand 
- Cuiava Dorel 
- Lazăr Danil 
- Oană Nicolae Dorin 
- Chişotă Roxana Axenia 
- David Ioan 

 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot propunerile făcute 
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  S-a votat cu unanimitatea celor 12 consilieri prezenŃi. 
S-a votat  art. 2 cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot proiectul de hotarare per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 12  consilieri prezenŃi. 

 A fost adoptată Hotărârea nr.236/2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

 

Deva, 17 iunie  2008 

 

            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,               Secretar, 

Oană Nicolae Dorin                          Jr. Sârbu 
Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 


