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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 17  ianuarie 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.59/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri in functie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii viceprimari 
Oancea Nicolae Florin, Inisconi Ioan, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 
 Dl.Ardelean Nelu 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 15 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa domnul Stan Ion, domnul 
Pogocsan Ferdinand, domnul Oana Nicolae, doamna Breazu Maria, domnul Ghergan 
Florian. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii viceprimari Oancea Nicolae Florin, Inisconi Ioan, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 
 Dl.Ardelean Nelu 
            Înainte de a intra în lucrările sedintei doresc să urez un călduros “La multi ani” 
celor care isi aniverseaza ziua de nastere în aceasta lună: domnului Oancea Nicolae 
Florin(17.01), domnului Blendea Zamfir(18.01), precum si celor care si-au aniversat 
onomastica in aceasta luna.   

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 18 decembrie 2007, 
precum şi procesul-verbal al şedinŃei Consiliului local.  

Domnul Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea 

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

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 18 decembrie 2007, însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 18 decembrie  2007 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.2772/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 20 consilieri din numărul total de 21 consilieri aleşi. 
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   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 56 de puncte si 3 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 59 de hotarari, respectiv de la nr.513-571.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 18 decembrie 
2007.  
 Dl.Ardelean Nelu 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 
decembrie 2007. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 decembrie 2007 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

În continuare, dau cuvântul domnului Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiect de hotărâre, privind: 

1. Constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare „Aqua Prest 
Hunedoara”; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
2. Aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale 

ale Secretarului Municipiului Deva; 
                  IniŃiator Consilier David Ioan 

II. Diverse  

 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Având în vedere că ordinea de zi a fost transmisă, aş ruga pe doamna Daniela 
Pârvu să ne explice de ce a fost necesară convocarea consiliului în şedinŃă de îndată 
astăzi. 
 D-na Pârvu Daniela  
 În data de 7 decembrie Consiliul JudeŃean a iniŃiat o consultare cu mai mulŃi 
reprezentanŃi ai administraŃiilor publice locale din judeŃ în vederea constituirii unei 
asociaŃii de dezvoltare intercomunitară pe care au denumit-o “Aqua Prest”, pe serviciile 
de apă canalizare. Această asociere este necesară în atragerea de fonduri pentru 
dezvoltarea acestor servicii în această zonă. 
 Până în data de 18 ianuarie s-a convenit la acea şedinŃă să se adopte hotărârile 
de consiliu pentru constituirea acestei asociaŃii de  dezvoltare intercomunitară. În acest 
sens, am considerat că este necesar să supunem atenŃiei dumneavoastră această 
situaŃie şi să hotărâŃi. Este termenul limită data de 18 ianuarie. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu proiectul de 

hotarare: 

1. Aprobarea utilizarii fondului de rulment si a depozitelor speciale pentru locuinte. 
 

D-na Nicula Viorica 
Având în vedere că începând de anul acesta se pot vinde şi locuinŃele construite 

din fondurile statului, respectiv A.N.L.-urile,  noi am prevăzut ca să putem termina 
lucrarea  de locuinŃe ce urmează să se finalizeze anul acesta, în cazul în care se vor 
vinde A.N.L.-urile să avem cuprinse sumele la buget. Aceea este valoarea estimată de 
noi. 
 Dl.Ardelean Nelu 

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.   
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      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată şi modificata.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 
2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 şi 
punctul suplimentar se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare „Aqua Prest Hunedoara” 
Dl. Hogman Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 5 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
 Vă rog să faceŃi propuneri. 
 Dl.Panduru Carol 
 Propun pe domnul David Ioan. 
 Dl.Lazăr Danil 
 Propun pe doamna MiheŃ Daniela. 
 Dl.Teban Andronic 
 Propun pe domnul Kovacs Francisc. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 Propun pe domnul Borbeanu Simion. 
 Dl.David Ioan 
 Având în vedere că lucrez la Apaprod, care se pare că va avea contract de 
cooperare cu această societate, există raport de incompatibilitate. Îmi pare rău. 
MulŃumesc pentru încredere, dar vă rog frumos să numiŃi pe altcineva.  

Dl. Ardelean Nelu 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi să 

distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: au fost 15 voturi exprimate, dintre care 
14 valabil exprimate şi 1 buletin nul. 
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- D-na MiheŃ Daniela – 7 voturi “pentru”; 
- Dl.Borbeanu Simion – 4 voturi “pentru”; 
- Dl.Kovacs Francisc – 3 voturi “pentru”. 

D-na MiheŃ Daniela a fost numita reprezentantul Consiliului local in Adunarea 
Generala a Asociatiei “Aqua Prest Hunedoara”. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.1/2008. 
Punctul 2  

Dl. Consilier David Ioan  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului 
Municipiului Deva. 

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

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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.2/2008 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii 

fondului de rulment si a depozitelor speciale pentru locuinte. 
D-na Nutu Silviana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 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. 
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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 art. 5 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.3/2008 
Diverse 
 Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 
 Aş vrea să pun domnului Primar o întrebare. Care este temeiul legal pentru care 
mi s-a luat maşina de serviciu? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Se poate să i să pună la dispoziŃie în cel mai scurt timp maşina, cu o singură 
excepŃie: să nu mai plece de la servici. Pleacă de …. de 1 an de zile nu a călcat decât 
între 9 şi 10 în primărie. Dar, nu a venit la Primărie, numai pe străzi stă. Tot ce facem 
rău facem noi, tot ce facem bine face el şi este o mare problemă aici. Aş vrea să 
prezinte consiliului hotărările în care domnul Kovacs şi domnul Inişconi au votat 
“pentru”. Se duc şi spun “domnule,uite, vă place cum am făcut asta?”. Lumea zice: “da, 
ne place”, dar ei nu au votat-o. Nici nu au  votat-o,  nici nu au făcut-o.  
 Este o mare problemă şi atunci, eu spun, să i se dea maşină. Chiar şi la domnul 
Kovacs propun o maşină, două.  
 Dl. Viceprimar Inişconi Ioan 

În primul rând eu nu am drept de vot. În al doilea rând, nu eşti în România cât am 
fost eu în Primărie.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Când pleci şi faci! Dumneata degeaba stai că nu faci nimic. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Vă rog să notaŃi acolo că de luni vin să-mi iau maşina în primire. A dat ordin 
domnul Primar. Doamna director, aŃi auzit? 
 D-na Nicula Viorica 
 La Serviciul administrativ. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Dacă nu, este mincinos. 
Dl.Ardelean Nelu 
Vă rog să faceŃi propuneri pentru  preşedintele  care va conduce lucrările şedinŃei 

în următoarele două luni de zile. 
D-na MiheŃ Daniela 
Propun pe domnul consilier David Ioan. 
Dl.Ardelean Nelu 
Domnul David Ioan a fost ales cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri 

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

Deva, 17 ianuarie 2008 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Nelu Ardelean               Jr. Sârbu Laura 
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Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 


