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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 05 decembrie 2008,   în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2407/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin 
Cristian, 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.David Ioan  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
15 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Birău Mircea. CeilalŃi întârzie fără motiv sau, deşi au 
fost anunŃaŃi, nu sunt prezenŃi următorii: domnul Inişconi Ioan, domnul Kovacs Francisc, 
doamna Mateucă Mădălina, doamna Oprişiu Corina şi domnul Samoilescu Ioan Gabriel. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin 
şi Costa Cosmin Cristian, 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.David Ioan  
În continuare, dau cuvântul domnului Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
D-nul Viceprimar Oancea Nicolae Florin: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Trecerea unui teren in suprafata de 2827,5 mp din domeniul public in domeniul 
privat al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 2827,5 mp, 

proprietatea privata a municipiului Deva, situat in Deva, pe Calea Zarandului fn; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Acordarea unui premiu domnului Octavian Mihaita pentru rezultatele deosebite 
obtinute la Cupa Romaniei la Culturism; 

            IniŃiator consilier Tonea Vasile   
II. Diverse 

 
 
 
 
Dl.David Ioan  
Supun la vot ordinea de zi prezentată        

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
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NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la punctual 3 se adoptă se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în 
funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,2 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 2 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 2827,5 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;  
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să-l întreb pe domnul Viceprimar, pentru că domnul Primar nu este, de ce atâta  

grabă, de ce este necesar să se facă aşa de îndată această şedinŃă? Arde ceva, ce se întâmplă? 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Mă bucur că aŃi pus această întrebare.  Într-adevăr arde pentru că toŃi ştim că în şedinŃa  

anterioară s-a aprobat pe ordinea de zi un proiect pentru achiziŃionarea unui teren, de fapt a trei 
terenuri în suprafaŃă 20 de mii de mp. Din păcate până la data prezentei sursele financiare de care 
dispune Primăria sunt în cuantum de 5 miliarde de lei, deci aproximativ 150 mii de euro dintr-un 
total de 650 de mii de euro. DiferenŃa de bani noi va trebui să o găsim în alte surse. Una dintre 
aceste surse este vânzarea acestui teren şi nu numai a acestui teren pentru că vor fi şi alte,    
binenŃeles, în aşa fel încât obligaŃiile Primăriei în urma votului dumneavoastră să fie făcute cât 
mai degrabă către proprietarii care au vândut  terenul Primăriei. 

Este şi motivul pentru care am convocat de îndată această şedinŃă şi v-aş ruga să aveŃi 
înŃelegere şi să votaŃi favorabil acest proiect. 

Dl. David Ioan  
            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 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.513/2008 
 
 
 
 

Punctul 2  
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Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 2827,5 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat 
in Deva, pe Calea Zarandului f.n.  

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 

            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 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aş vrea să fac o propunere. La articolul 3 „preŃul de pornire al negocierii este de 

1.636.274 lei fără TVA, iar dacă preŃul negociat este mai mare să se treacă direct la semnarea 
contractului de vânzare –cumpărare”. O precizare importantă. 

Dl.David Ioan 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Oană 

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

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 si art.5 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri pentru comisia de negociere directa precum şi membrii 
supleanŃi, prevăzut la articolul 4 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru comisia de negociere propun:  dl.Ardelean Nelu, dl.Toma Gheorghe, dl.Borbeanu 

Simion şi d-na Chişotă Roxana. În calitate de membrii supleanŃi propun pe: dl. Cuiava Dorel, dl. 
David Ioan, dl. Ghergan Florian şi dl.Inişconi Ioan. 

Dl.David Ioan 
Vă rog să faceŃi propuneri pentru comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, prevăzută la 

articolul 5. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La comisia  de contestaŃii, aşa cum s-a stabilit întotdeauna, propun pe domnul Kovacs 

Francisc. 
Dl.David Ioan 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 15 voturi valabil exprimate, 15 voturi 

valabile. 
Comisia de negociere directa precum şi membrii supleanŃi, prevăzut la articolul 4: 

- Dl. Ardelean Nelu – 15 voturi “pentru” 
- Dl. Toma Gheorghe - 15 voturi “pentru” 
 
- Dl. Borbeanu Simion -15 voturi “pentru” 
- D-na Chişotă Roxana -15 voturi “pentru” 
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- D-na Biro Diana – 15 voturi “pentru” 
- D-ra Nutu Silviana – 15 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea – 15 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi:  
- Dl. Cuiava Dorel-15 voturi “pentru” 
- Dl. David Ioan-15 voturi “pentru” 
- Dl. Ghergan Florian -15 voturi “pentru” 
- Dl.Inişconi Ioan-15 voturi “pentru” 

Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, prevăzută la articolul 5. 

- Dl.Kovacs Francisc – 15 voturi “pentru” 
- Dl.Socol Augustin – 15 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica – 15 voturi “pentru” 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.514/2008 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu 
domnului Octavian Mihaita pentru rezultate deoseite obtinute la Cupa Romaniei la Culturism 

Dl. Toma Gheorghe  
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Toma Gheorghe 
Am înŃeles că au avut, că există mai multe premii acum la campionat. 
Dl.Ghergan Florian 
Să-l invităm data viitoare, domnule Preşedinte, a fost prea de îndată. 
Dl.łonea Vasile 
Ei mai au un concurs şi banii vor fi pentru deplasare probabil. 
Dl. David Ioan  

            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 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.515/2008 
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Diverse 
 Dl.Ghergan Florian 
 Vreau să vă întreb dacă pentru dascăli s-a rezolvat situaŃia? Ce ştiŃi de situaŃie? 
 D-na Nicula Viorica 
 O să dăm la dascăli imediat ce obŃinem şi veniturile acestea. Astăzi s-a dat şi la Liceul 
Decebal şi mai avem 5 unităŃi de învăŃământ. 
 Dl.Toma Gheorghe  
 Ce şcoli ar mai fi? 
 D-na Nicula Viorica 
 Mai sunt 5 şcoli. În cursul săptămânii viitoare achităm integral tichetele cadou şi salariile 
deja de luni le achităm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Încă o problemă cu bugetul la şcoli. Îl putem discuta, când aŃi fixat domnule Viceprimar 
o dată? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
 Încă nu am fixat o dată. 
 Dl.Ghergan Florian 
 HaideŃi să-l discutăm în prealabil. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 De luni încolo vă stăm la dispoziŃie când doriŃi. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
 Începem de marŃi să invităm 3-4 directori în fiecare zi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bine. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Vreau să vă spun că este o problemă. Drapelul de pe cetate, care este arborat pe cetate, 
este coborât în bernă. Este proiectul de hotărâre al meu şi Ńin să vă atrag atenŃia că este legat de 
simbolurile naŃionale. Dacă dumneavoastră vă convine să fie arborat la jumătatea catargului, să 
se târâie pe jos ca o zdreanŃă, mă rog. 
 Mereu se întâmplă chestii din astea, măcar să-l dăm jos. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 

Am sesizat şi noi problema şi până luni o să fie remediată. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Eu mă simt penibil cum arată drapelul. 
Dl.Jarnea Horea  
Aş ruga comisia pentru vânzarea terenului  să se întrunească luni,  la ora 10, dacă se 

poate. ReprezentanŃii OMV vin de la Bucureşti luni. 
Dl.Toma Gheorghe 
Eu am ore la şcoală, nu pot la ora 10 că încep orele. Nu se poate la 10 fără un sfert? 
Dl.Morar Marcel 
SolicitaŃi un supleant dacă domnul Toma nu poate. 
Dl.Toma Gheorghe 
La ce ora este?  
Dl.Jarnea Horea  
La 10. 
Dl.Toma Gheorghe 
Dacă se poate, la 10 fără 10 pot să vin. 

  
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Numai puŃin. La 10 fără 10 puteŃi? 
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Dl.Toma Gheorghe 
Da, şi la 10 fără un sfert pot, că nu am ore de la 9 la 10. 
Dl.Jarnea Horea  
Atunci la ora 9. 
Dl.Toma Gheorghe 
Perfect. 

 Dl.David Ioan 
Comisia se întruneşte la ora 9. 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva,  05 decembrie 2008 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 


