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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 12 martie  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, precum şi 
a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.590/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 13 consilieri din numărul total de 19 
consilieri in functie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna 
Secretar Sârbu Laura, 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 19 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 13 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa doamna Hategan 
Marinela, domnul Morar Marcel, domnul Panduru Carol, doamna Mermezan Ana Elena 
şi domnul Kovacs Francisc, domnul Oană Nicolae Dorin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul viceprimar Oancea Nicolae 
Florin, doamna Secretar Sârbu Laura, 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  
Înainte de a da cuvântul domnului Viceprimar, pentru şedinŃa de astăzi şi pentru 

şedinŃele viitoare, datorită faptului că sunt discuŃii care nu Ńin neapărat de hotărârea în 
cauză, deşi sunt determinate de aceasta vreau să vă fac o propunere. Să se facă 
intervenŃie  în cadrul unui punct de pe ordinea de zi, una singură pe consilier. În felul 
acesta, ce s-a spus stimulează pe celălalt şi ajungem să discutăm subiecte care nu mai 
Ńin de hotărârea în cauză şi nu Ńin nici de problemele din consiliul local. 

Supun votului dumneavoastră. PuteŃi să votaŃi “împotrivă” sau cum vreŃi 
dumneavoastră. Nu este cazul acum, când avem 7 puncte, dar când avem 47?! 

Dl.Ghergan Florian 
Avem regulament şi ne luăm după el, nu este nici o problemă. 
Dl.David Ioan  
Eu am făcut o propunere, o supun la vot. 
Dl.Teban Andronic 
Este în cadrul regulamentului şi nu putem o dezbatere.  
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Dl.David Ioan  
Nu încalcăm regulamentul. Ar însemna că nimeni nu are dreptul să ia cuvântul şi 

este o aberaŃie. Să ne limităm la o singură intervenŃie, nu 20 de  intervenŃii care să 
răspundă de fapt una alteia, nu se discută pe ordinea de zi. 

Dl.Ghergan Florian 
De aceea suntem aici, ca să răspundem şi să dezbatem. 
Dl.David Ioan 
O să mai revin la această propunere, cu proiect de hotărâre. 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiect de hotărâre, privind: 

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Toth Andrei; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 

municipiului Deva al domnului Stan Ion; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

4. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.39/2008 privind 
asocierea Municipiului Deva, cu judetul Hunedoara, precum si cu unele unitati 
administrativ – teritoriale din judetul Hunedoara, in vederea constituirii 
“Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare “Aqua Prest Hunedoara”; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
5. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de 

organizare şi funcŃionare pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva şi subordonatele făra 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
6. Modificarea organigramei, statului de functii, a numarului de personal si 

fiselor de evaluare a posturilor pentru personalul Serviciului Comunitar pentru 
cadastru si agricultura subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal “Pasaj 

Denivelat Auto şi Pietonal in municipiul Deva” Deva, str.Calea Zarandului – 
str.Balata, jud.Hunedoara; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
I. II.  Diverse  

 
Dl.David Ioan  
Supun la vot ordinea de zi prezentata. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenŃi. 

 
  
NOTĂ: . În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 2,3,5,6 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:1,4,7 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. 
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Proiecte de hotărâri: 
 
Punctul 1  

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

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008;    
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de corectat o greşeală 

materială. Se impune diminuarea cu suma de 200,00 mii lei a pozitiei A.49 din lista de 
investitii, “Complex Aqua Land – Bazine de inot si agrement, Stadion Cetate Deva” si 
majorarea cu aceeasi suma a titlului 20 – bunuri si servicii din cadrul aceluiasi capitol 
bugetar, 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica”. 

Dl.Blendea Zamfir  
Comisia  de buget a avizat favorabil. 

 Dl. łonea Vasile   
La articolul 2 este o greşeală.  Bugetul este de 138.722,00, nu s-a mai trecut “mii 

lei”. 
D-na Nicula Viorica 
Trebuia “mii lei”, este o greşeală materială. 
Dl. David Ioan  

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de completările şi 
modificările propuse. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.97/2008 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea 

incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Deva al 
domnului Toth Andrei; 
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Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

            Dacă nu 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 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.98/2008 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea 
incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Deva al 
domnului Stan Ion; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

            Dacă nu 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 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.99/2008 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.39/2008 privind asocierea Municipiului 
Deva, cu judetul Hunedoara, precum si cu unele unitati administrativ – teritoriale din 
judetul Hunedoara, in vederea constituirii “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare 
“Aqua Prest Hunedoara”; 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

            Dacă nu 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 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.100/2008 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de organizare şi funcŃionare 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva şi 
subordonatele făra personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Nicula Viorica  
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut câteva completări. 
La punctul  A 2.1. - Compartimentul salubrizare, alimentare apa, canalizare, 

iluminat public să se completeze cu “ B) in domeniul activitatii de coordonare si control 
servicii publice   „ iar la punctul A 2.2. - Compartimentul monitorizare si control activitati 
de transport public local, să se completeze cu următoarele atribuŃii: 
 “-acorda licente de transport public local de calatori; 
 -primeste documente pentru inmatricularea autovehiculelor lente care circula 
ocazional pe drumuri publice, elibereaza certificate de inmatriculare si numere de 
inregistrare pentru acestea; 
 -elibereaza documente pentru radierea autovehiculelor.” 

În acelaş timp,  articolul 4 se modifică în felul următor: “Prezenta hotărâre abrogă 
următoarele hotărâri: 275/2007, 314/2007, 316/2007, 351/2007, 365/2007, 405/2007, 
466/2007, 518 /2007 si 5/2008. Deci, aprogă toate hotărârile emise anterior cu privire la 
organigramă, stat de funcŃii şi regulament ca să ne fie şi nouă mai uşor în urmărirea 
actelor normative în viitor. 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Inmatricularea autovehiculelor lente a trecut la Primărie. 
Dl.łonea Vasile  
Nu aŃi trecut nimic aici. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce nu le-aŃi pus aici? 
D-na Nicula Viorica  
Pentru că am omis în momentul în care am făcut proiectul de hotărâre. Acest 

regulament are peste 30 de pagini. 
Dl.David Ioan 
Un autovehicul care dezvoltă o viteză redusă care …  
Dl.Ghergan Florian 
De ce nu facem o iniŃiativă legislativă? 
Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan, vai de mine. 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de completările şi 
modificările propuse. 
 
 

 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 6al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.101/2008 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 

organigramei, statului de functii, a numarului de personal si fiselor de evaluare a 
posturilor pentru personalul Serviciului Comunitar pentru cadastru si agricultura 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan  

            Dacă nu 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 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 6al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.102/2008 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal “Pasaj Denivelat Auto şi Pietonal 
in municipiul Deva” Deva, str.Calea Zarandului – str.Balata, jud.Hunedoara; 

Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Noi am mai avut o hotărâre prin care am aprobat. Nu o abrogăm pe aia? 
Dl.Ardelean Nelu 
Nu, am stabilit numai comisia de negociere atunci. 
Dl.Ghergan Florian 
Aici scrie “aprobă documentaŃia”. 
Dl.David Ioan 
A fost o comisie de negociere, este şi acum. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu altceva spun, domnule Preşedinte. Noi am aprobat pasaj denivelat auto  
pietonal.  

Am aprobat în consiliu, într-o altă zonă.  
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este un Plan Urbanistic Zonal.  

Dl.Ghergan Florian 
Noi avem încă una. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este Studiu de Fezabilitate. Nu are legătură acest Plan Urbanistic Zonal cu SF-
ul. 
Dl.Ghergan Florian 
Cum să nu?! Acolo scrie câŃi metri, cum să nu! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este acelaşi pasaj, nu modificăm pasajul.   
Dl.Ghergan Florian 
Cum să nu se modifice pasajul?! 
Dl.Borbeanu Simion 
Datorită unor probleme legate de proprietăŃile care există în dreptul str. 
Kogălniceanu –  

zona este mult mai dens construită - şi nu s-a ajuns la  o înŃelegere cu proprietarii, s-a 
renunŃat la această locaŃie şi s-a trecut la alta care este în prezent aprobată în Comisia 
tehnică, unde este bariera, undeva unde se trece spre fabrica de pâine. 

Dl.Ghergan Florian 
 Noi am mai avut o iniŃiativă de genul acesta şi o hotărâre. Nu ar trebui să anulăm 
hotărârea, să nu avem două pasaje?! 

Dl.Borbeanu Simion 
Nu  s-a convenit la o negociere cu proprietarii clădirilor.  
Dl. David Ioan  
De principiu este un pasaj peste calea ferată, care nu avea importanŃă că este 
dincolo, că  

unde este. P.U.Z. îl aprobăm astăzi şi-l aprobăm acolo, pentru că dincolo nu a mai fost 
materializat. 
 Dl.Borbeanu Simion 
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 Nu s-au putut negocia nişte valori acceptabile. 
Dl.Ghergan Florian 
AscultaŃi ce spun. Şi atunci a fost un Studiu, s-a prezentat un studiu ca să putem 
să facem  

comisia şi să vorbim cu oamenii, a venit cineva şi ne-a spus “uitaŃi domnilor, aici s-ar 
putea face un  pasaj” şi era o hotărâre de consiliu dată. Noi am aprobat acel studiu. 
Acum, întrebare. Nu ar trebui să anulăm unul dintre ele? Cred că este normal. 

Dl.Secretar Sârbu Laura 
Hotărârea se va modifica, dacă se va modifica pasajul în sine. Acesta este un 

plan urbanistic zonal, amplasarea în zonă, atât. 
Dl.Socol Augustin 
Încadrarea în zonă din punct de vedere urbanistic. 
Dl.David Ioan 
Noi ca idee, facem pasaj sau nu? Este necesar, este oportun acesta? Îl facem. 

După aceea, a trebuit  făcut  studiu ca să avem pe ce  discuta. Acel studiu există dar 
din păcate pentru zona aceea nu ne mai foloseşte.  Nu am putut negocia cu nimeni 
acolo. Nu este vina noastră, a Consiliului local. Acum, suntem într-o nouă situaŃie de 
negociere şi să dea Dmnezeu să fie utilă. Fac parte din comisie şi cred că am fost de 
peste 10 ori la negocieri. 

Dl.Borbeanu Simion 
Aici sunt terenuri, nu sunt construcŃii şi este mai uşor. 
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 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.103/2008 
 

Diverse 
            Dl.łonea Vasile  
 În una din şedinŃe am cerut Consiliului local să-mi dea răspuns în legătură cu 
anumite probleme, printre care ce s-a făcut cu materialele care au rezultat din 
demolarea pieŃei agroalimentare.  
 Azi primesc un răspuns de la Publiserv Goscom, nu de la Consiliu local, care 
răspunde practic unor comentarii apărute în presă. Răspunsul acesta mi se pare plin de 
Ńâfnă, fără date exacte. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Conform acuzaŃiilor pe care le faceŃi gratuit.  
            Dl.łonea Vasile  
 Nu vorbeam cu dumneavoastră. 
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 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu vorbesc cu dumneavoastră, că m-aŃi acuzat indirect pe mine. 
            Dl.łonea Vasile  
 Domnule, nu v-am acuzat.  
 Dl.Borbeanu Simion 
 Vă dau în judecă, domnule łonea,  şi cer daune.  
 Dl.łonea Vasile  
 Poate vă simŃiŃi lezat. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Care consilier P.N.L. este vizat în afară de mine? 
            Dl.łonea Vasile  
 SunteŃi  mulŃi aici. Poate era domnul David, poate era altcineva.  
 Dl.Borbeanu Simion 
 Sunt toŃi supăraŃi. 
 Dl.łonea Vasile  
 Dacă vă mai aduceŃi aminte în şedinŃa trecută am cerut tocmai ca să se curme 
problemele de bârfă, de discuŃie care apar, să dea un răspuns clar, edificator  şi cu asta 
basta. Nimeni nu se mai simŃea vizat, nu se mai simŃea lezat în treaba aceasta şi se 
spunea clar.  
 Răspunsul acesta nu-l iau în considerare, pentru că nu mi se adresează, eu am 
cerut Consiliului local un răspuns, dar şi acesta este plin de generalităŃi,  “se află într-o 
locaŃie, există un inventar…” Nu este nimic clar. “Sunt bine păzite şi bine puse de o 
parte“. MulŃumesc frumos, nu am rezolvat nimic  cu treaba aceasta. 
 Încă o dată, eu aştept răspunsul de la Consiliul local.  Răspunsul de la doamna 
director Borbeanu, probabil este o coincidenŃă cu domnul Borbeanu… 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Este nevasta mea, ce coincidenŃă să fie?! 
 Dl.łonea Vasile  
 Probabil am spus, nu ştiu. Pe mine nu  mă mulŃumeşte. Trebuie să primesc de la 
Consiliul local. Pe deasupra, doamna director de la o societate care este subordonată 
Consiliului local politizează cam mult în adresa asta. Ea trebuie să facă administraŃie, 
nu politică. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Dumneavoastră ce faceŃi? 
 Dl.łonea Vasile  
 Eu sunt politic venit aici. 
  Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
    O să dăm domnului consilier un răspuns. 
     Dl.Borbeanu Simion 
    Vreau să precizeze la ce consilier se referă domnul, când face  asemenea 
afirmaŃiile. 
    Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
  Mâine o să aveŃi răspunsul de la executiv. 
     Dl.Borbeanu Simion 
  Să se facă precizarea ce consilier P.N.L. a furat gunoaiele de la piaŃă! SpuneŃi cu 
numele pentru că vreau un răspuns de la dumneavoastră. FaceŃi afirmaŃii generale. 
  Vreau să spuneŃi nominal cine este consilierul care a furat fierul vechi de la piaŃă. 
Consilierul P.N.L. care a furat pentru că sunt mulŃi consilieri P.N.L. şi nu ştiu dacă le 
convine să fie toŃi băgaŃi într-un fel de agitaŃie electorală pe care o faceŃi 
dumneavoastră. SpuneŃi nominal cine este cel pe care-l bănuiŃi  că a furat fierul vechi, 
că poate vă dă în judecată pentru calomnie. 
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 Dl. David Ioan 
 Vreau să fac o completare ca să împăcăm pe toată lumea. Membrii în consiliul 
de administraŃie la Publiserv Goscom sunt diferiŃi cetăŃeni care au această calitate 
datorită capitalului. Eu sunt membru AGA, cu încă doi consilieri, domnul Panduru şi 
doamna Breazu.  
 Sunt două chestiuni aici. Ce s-a întâmplat cu aceste materiale. Hala mare a 
aparŃinut Consiliului local şi a fost dată în concesiune. După discuŃia de aici am avut o 
altă discuŃie cu doamna Borbeanu, strict de interesul Consiliului local, în calitatea mea 
de membru AGA şi am întrebat-o. Dânsa a răspuns că a predat, pe bază de proces 
verbal, unui serviciu din Primărie, care la rândul lui ştie unde sunt. Deci, nu are 
relevanŃă aluzia la domnul Borbeanu. Aluzia cu consilierul P.N.L. s-ar putea să fie la 
mine sau la doamna Breazu, la Panduru şi aşa mai departe. 
 O altă parte, care a fost investiŃia Publiservului a fost demontată şi pentru aia 
doamna Borbeanu va trebui să ne spună unde şi cum este. Repet, numai pentru aia. 
Partea cealaltă, din moment ce dânsa a avut în concesiune şi a predat clădirea înainte 
de a se face demolarea, a predat-o demolatorului pe bază de proces verbal, în prezenŃa 
reprezentantului Consiliului local, consider că, Consiliul local răspunde. Nu ştiu din 
Consiliul local cine ar putea răspunde, dar presupun că un serviciu de investiŃii. Nu 
este cazul iarăşi să ne certăm. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Trebuia un răspuns, un comunicat de presă să ştie toată lumea. De ce trebuie să 
ne ascundem? Astfel nimeni nu acuză pe nimeni. 
 Dl. David Ioan 
 Din moment ce s-a spus că serviciul din Primărie va trebui să dea un răspuns 
clar şi mie şi la domnul łonea şi la toată lumea. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Şi în şedinŃa trecută s-a spus acelaşi lucru. ScrieŃi domnule ce s-a întâmplat şi 
faceŃi publică treaba aceasta. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Dăm un comunicat  de presă vineri. 
 Dl.Borbeanu Simion  
 Să-mi spună ce consilier P.N.L. a furat materialele de la piaŃă. În calitate de 
consilier am dreptul să mi se dea un răspuns de la cine acuză, ca să ştim cu cine 
discutăm. Dă comunicate prin presă că consilierii P.N.L.au furat fierul vechi de la piaŃă. 
 Dl. David Ioan  
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 12 martie  2008 

 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

      David Ioan                  Sârbu Laura 
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