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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 25 iunie  2008,  în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi a DispoziŃiei Primarului 
municipiului Deva, nr.1237/2008. 

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

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

La şedinŃă participă şi Preşedintele Consiliului JudeŃean, domnul MoloŃ Mircea. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 21 de consilieri. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, directori precum şi 
şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.  

La şedinŃă participă şi Preşedintele Consiliului JudeŃean, domnul MoloŃ Mircea. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 20 mai 2008, 28 mai 2008, 
17 iunie 2008 precum şi a proceselor verbale ale şedinŃelor Consiliului local. 

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “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 20 mai 2008,  procesul verbal din data de 28 mai 2008 
precum si 17 iunie 2008 însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –  verbal din data de 20 mai 2008. 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.1059/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 40 de puncte si 4 puncte 
suplimentare. S-au adoptat 44 de hotarari, respectiv de la nr.185-228.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 20 mai 2008.  
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Sinteza procesului –verbal din data de 28 mai 2008. 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 

nr.1095/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct.  S-a adoptat 1 hotarare, 
respectiv hotararea 229.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 28 mai 2008.  
 

Sinteza procesului –verbal din data de 17 iunie 2008. 
 Consiliul local a fost convocat in sedinta de constituire prin Ordinul Prefectului 

Judetului Hunedoara nr.286/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 21 de consilieri in functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnii consilieri Kovacs Francisc si Oana Nicolae 
Dorin. 

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 7 puncte. S-au adoptat 7 hotarari, 
respectiv de la nr.230-236.  

Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 17 iunie 2008.  
 

 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 mai 

2008. 
Dl. Ghergan Florian 
O secundă vreau să vorbesc. Domnule Preşedinte, vreau să vă spun că deşi am 

solicitat serviciului de specialitate să ne pună la dispoziŃie minuta şedinŃei, procesul-
verbal, acesta nu a fost nici afişat pe internet, nu ne-a fost dat şi nici componenŃa 
comisiilor. ComponenŃa comisiilor ne-a fost înmânată, acum la intrarea în şedinŃă. 

Dl.Oană  Nicolae Florin 
Domnule consilier, numai puŃin. Era vorba de procesul-verbal al  şedinŃei din 20 

mai 2008. Dumneavoastră vă referiŃi la cel din 17 iunie. Până acum avem de votat două 
procese-verbale. Deci, dumneavoastră puteŃi discuta la ceea ce aŃi ridicat problema, 
care se referă la şedinŃa din 17 iunie. Vă rog să respectăm ordinea. Asta o să discutăm 
când discutăm  procesul-verbal  din 17 iunie. 

Dl. Ghergan Florian 
Bine, domnule. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 mai 

2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 20 mai 2008 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 28 mai 

2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 28 mai 2008 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 21 de consilieri prezenŃi. 
Înainte de a supune la vot procesul-verbal al şedinŃei din 17 iunie, dau cuvântul 

domnului consilier Ghergan Florian. 
Dl. Ghergan Florian 
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Vreau să vă spun că în şedinŃa din 17 iunie un punct distinct pe ordinea de zi l-a 
prezentat aprobarea componenŃei comisiilor de specialitate. 

Prin modul cum s-a desfăşurat şedinŃa au fost încălcate mai multe prevederi 
legale, după cum urmează: 

1. Legea nr. 215/2001 la art.54 alin.6, prevede că “organizarea, funcŃionarea şi 
atribuŃiile  

comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcŃionare a 
consiliului local, respectându-se configuraŃia politică rezultată în urma alegerilor locale”. 

2. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului local al municipiului 
Deva  

stabileşte la art. 22 că “numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare 
comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul local, în funcŃie de ponderea 
acestora în cadrul  consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de 
fiecare grup de consilieri avându-se în  vedere, de regulă, opŃiunea acestora, pregătirea 
lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitate”. 

În cadrul şedinŃei, deşi grupul de consilieri P.S.D. şi-a calculat ponderea rezultată 
în urma   

alegerilor şi a nominalizat membrii în fiecare comisie de specialitate, prin intervenŃia 
arogantă şi nelegală a Primarului municipiului Deva au fost încălcate prevederile legale 
privind stabilirea componenŃei comisiilor de specialitate. Faptul este cu atât mai grav cu 
cât la şedinŃă au fost prezenŃi Prefectul JudeŃului Hunedoara şi Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Hunedoara care, prin neimplicare, au girat încălcarea legii. 
 Tot o încălcare a legii este şi faptul că, deşi au trecut mai mult de trei zile de la 
data desfăşurării şedinŃei, consilierii nu cunosc nici până la această dată componenŃa 
comisiilor. Ne-a fost prezentată doar în această şedinŃă. 
 Acest demers îl dorim ca o atenŃionare în vederea  respectării întocmai a legilor 
Ńării, aşa cum prevede şi jurământul depus.  

Vă mulŃumesc. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Pentru o corectă informare, vreau să ne aducem aminte cu toŃii că incidentul la 
care face referire domnul consilier Ghergan s-a produs în momentul în care s-a supus 
la vot constituirea primei comisii, Comisia juridică. La acel moment, nu mai erau 
prezenŃi la şedinŃă nici Preşedintele Consiliului JudeŃean şi nici domnul Prefect, care 
erau plecaŃi la constituirea consiliului şi depunerea jurământului pentru Orăştie. 

Dl.MoloŃ Mircea 
V-aş ruga, fiindcă sunt de faŃă, v-aş ruga să vă cereŃi scuze pentru această 

afirmaŃie. Eu nu am fost prezent la constituirea comisiilor şi insist să vă cereŃi scuze. 
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, am afirmat că aŃi fost prezenŃi la şedinŃa consiliului. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Până la votarea consilierilor. 
Dl. Ghergan Florian 
Şi, pentru că s-a încălcat legea şi dumneavoastră trebuia să fiŃi informat că s-a 

încălcat legea, aici a fost un reprezentant al Prefecturii…. 
Dl.MoloŃ Mircea 
Eu mă refer la mine, ca şi Preşedinte al Consiliului JudeŃean. Vă rog să vă cereŃi 

scuze findcă eu  nu am fost prezent şi nici nu am fost informat despre ceea ce s-a 
întâmplat. 

Dl. Ghergan Florian 
Acesta este un alt aspect că nu aŃi fost informat. 
Dl.MoloŃ Mircea 
Nici nu trebuia să mă informeze nimeni. 
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Dl. Ghergan Florian 
Eu am spus că aŃi fost prezent la şedinŃă. 
Dl.MoloŃ Mircea 
Nu am fost decât la constituirea consiliului, iar după aceea am plecat. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Până la votarea constituirii consiliului. 
Dl.Ghergan Florian 
Asta este problema dumneavoastră, că aŃi plecat. 
Dl.MoloŃ Mircea 
AfirmaŃi un lucru care nu este adevărat. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, vă spun, că am afirmat acolo că aŃi fost prezenŃi la şedinŃă nu am spus că 

aŃi fost prezenŃi la comisii.  
Dl.MoloŃ Mircea 
Vă rog să citiŃi cu exactitate fraza în care spuneŃi că am fost prezenŃi şi nu am 

luat nici o măsură. 
Dl.Ghergan Florian 
“Faptul este cu atât mai grav cu cât la şedinŃă au fost prezenŃi Prefectul JudeŃului 

Hunedoara şi Preşedintele Consiliului JudeŃean Hunedoara care, prin neimplicare, au 
girat  încălcarea legii”. 

Dl.MoloŃ Mircea 
Cât am fost acolo nu s-a încălcat nici o lege. 
Dl.Ghergan Florian 
Cât aŃi fost acolo, după aceea s-a încălcat legea şi am cerut… 
Dl.MoloŃ Mircea 
Nu am fost prezent! 
Dl.Ghergan Florian 
Vă spun acum, domnule Preşedinte, s-a încălcat legea în şedinŃa la care 

dumneavoastră aŃi participat şi aŃi plecat înainte de votarea acestor comisii. Vă spun 
acum că s-a încălcat legea, domnule Preşedinte. 

Dl.MoloŃ Mircea 
Deci, încă o dată vă cer să vă cereŃi scuze fiindcă aŃi precizat că eu am fost în 

momentul în care s-a trecut la votare, s-a încălcat legea şi nu am luat nici o … 
Dl.Ghergan Florian 
Nu am spus aşa, domnule Preşedinte.  
Dl.MoloŃ Mircea 
Vă rog să citiŃi cu o frază mai înainte. 
Dl.Ghergan Florian 
“În cadrul şedinŃei, deşi grupul de consilieri şi-a calculat ponderea rezultată în 
urma   

alegerilor şi şi-a nominalizat membrii în fiecare comisie de specialitate, prin intervenŃia 
arogantă şi nelegală a Primarului municipiului Deva au fost încălcate prevederile legale 
privind stabilirea componenŃei comisiilor de specialitate”. 

Dl.MoloŃ Mircea 
Domnule consilier, nu am fost prezent când aŃi avut această discuŃie. 
Dl.Ghergan Florian 
“Faptul este cu atât mai grav cu cât la şedinŃă au fost prezenŃi...” Eu nu am spus 

că aŃi fost prezenŃi la acel vot. 
Domnule Preşedinte, vă informez acum că  s-a încălcat legea. Mă bucur că 

sunteŃi aici. 
Dl.MoloŃ Mircea 
Vă rog să vă cereŃi scuze pentru afirmaŃia că în momentul în care aŃi discutat … 
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Dl.Ghergan Florian 
Nu am făcut această afirmaŃie, domnule Preşedinte. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, pentru a fi cetăŃenii municipiului Deva informaŃi corect, la acea şedinŃă, 

repet, în momentul în care s-a trecut la vot  pentru constituirea celor 6 comisii ale 
Consiliului Local Deva nu au mai participat nici domnul Prefect, nici domnul Preşedinte 
al Consiliului JudeŃean.  

În şedinŃa de Consiliu local s-au făcut propuneri pentru constituirea primei 
comisii.  S-au făcut pentru 7 locuri 10 propuneri, s-a trecut la vot şi primii propuşi au fost 
membrii reprezentanŃi ai P.S.D. Cum votul le-a fost defavorabil, au boicotat votul în 
continuare şi au părăsit şedinŃa. Nu au mai participat la vot nici pentru ceilalŃi membri 
propuşi la constituirea primei comisii şi nici la celelalte comisii.  

Dl.Ghergan Florian 
Pentru că nu s-a respectat legea, domnule Preşedinte. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu există! Legea nu se respectă numai dacă la primul propus îl votăm pe cel pe 

care-l vreŃi dumneavoastră. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este adevărat! 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dumneavoastră aveaŃi obligaŃia să vă respectaŃi votul dat de cetăŃeni şi să 

rămâneŃi până la  finalul şedinŃei. 
Dl. Borbeanu Simion 
Eu constat că încă de la începutul şedinŃei se caută perturbarea pe orice cale a 

cursului şedinŃei. Chiar de la început au fost puse nişte etichete cu numele consilierilor 
şi domnii de la P.S.D. am înŃeles că nu vor să respecte lucrul acesta, au schimbat 
locurile în sală. Asta este o chestie de minim bun simŃ, după părerea mea. 

Dl.Ghergan Florian 
Cine a stabilit locurile în sală? 
Dl. Borbeanu Simion 
Noi le-am stabilit. 
Dl.Toma Gheorghe 
HaideŃi să tragem la sorŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
Noi fiind cine? 
Dl. Borbeanu Simion 
Noi care am fost primii în sală. 
Dl.David Ioan 
O să prelungim şi o să Ńină până noaptea şi nu o să ajungem la  nici un rezultat. 

Este absolut contraproductiv  ce faceŃi dumneavoastră, rândul întâi în majoritate. Deci, 
să revenim la problema comisiilor. Am avut 10 propuneri. Votul este necesar de 
jumătate plus unu. Propunerile dumneavoastră nu ar fi ieşit la vot, de aceea v-aŃi ridicat 
şi aŃi plecat. Văd că, continuaŃi să faceŃi la fel acum. Dacă o să o ŃineŃi tot aşa, lucrurile 
se pot schimba să ştiŃi şi în rău pentru dumneavoastră. Există motive legale  de a 
destitui consilieri. Vă rog să reŃineŃi, mare atenŃie. Nu ameninŃ,  spun din lege. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 iunie 

2008. 
  S-a votat cu 12 voturi pentru, 
             4 voturi împotrivă (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. 

Toma  
    Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) şi 



 6 

                                   5 abŃineri (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău 
Mircea,  

    D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă Mădălina) 
 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Domnul Primar Mircia Muntean: 
 

            Ordinea de zi este următoarea: 
 
     I.        Prezentarea  validarii  alegerii Primarului si depunerea juramantului de catre 
Primar; 
 

II. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii precum si pentru 

modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Constituirea Comisiei de evaluare a performantelor manageriale precum si a 

modului de indeplinire a prevederilor contractului de management de catre d-
na Filip Vasu Lia Mladita, Director al „Casei de cultura Dragan Muntean” din 
subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

terenuri situate in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, 
conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si 
completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 

strada Olarilor etapa a –II-a” din municipiul Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea decontarii unor cheltuieli ocazionate de deplasarea unei delegatii a 

Primariei municipiului Deva la Genzano di Roma – Italia; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala” Deva, str.Vulturilor(zona La Roci), f.n., judetul 
Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire mansarda formata din 5 apartamente, pe terasa bl.37, sc.1” Deva, 
str.Minerului, bl.37, sc.1, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

construire „Ansamblu de locuinte, Deva, zona Calugareni, f.n., 
jud.Hunedoara” 

       IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Stabilirea conditiilor de acordare si cuantumul maxim al prestatiilor financiare 

exceptionale conform prevederilor Legii nr.272/2004, privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului; 

       IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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10. Aprobarea constituirii fondului de locuinte sociale destinate inchirierii 
persoanelor si/sau familiilor evacuate din locuintele retrocedate in natura 
fostilor proprietari, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74/2007, 
aprobata cu modificari si completari; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III.  Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu 

urmatoarerle proiecte de hotarare: 
1. Trecerea unui teren in suprafata de 1937,00 mp din domeniul public in domeniul 

privat al municipiului Deva;   
2. Aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Deva, prin Consiliul local si SC 

Bel Rom Patru SRL Miercurea Sibiului; 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
      S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
       5 abŃineri  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău 

Mircea,  
            D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă Mădălina) 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,2,4,9 se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele: 5,6,7,8 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 
3,10 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
 

I. Prezentarea  validarii  alegerii Primarului si depunerea juramantului de 
catre  

Primar; 
 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
În continuare dau cuvântul doamnei Vorovenci Anca, judecător la Judecătoria 

Deva, care va prezenta actul de validare a Primarului municipiului Deva.  
 
D-na Vorovenci Anca 
Cu privire la cererea Biroului Electoral de CircumscripŃie Municipală nr.1 Deva, 

având ca obiect validarea alegerii domnului Muntean Mircia, s-a publicat SentinŃa civilă 
nr.133/CC/18.06.2008. 

Am să spicuiesc prevederile care interesează validarea alegerii Primarului: 
“Potrivit prevederilor art.58 alin.1 din O.U.G. nr.66/2008, validarea alegerii 

primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera 
de consiliu a Judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către 
un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 
38, alin.1 şi 1/1 din Legea nr.334/2006. 

Prevederile art.38 din Legea nr. 334/2006 privind finanŃarea activităŃii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, 
nr. 632/21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare prevede la aliniatul 1 că 
în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat 
să depună la Autoritarea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic public, alianŃă politică, alianŃă 
electorală, organizaŃie a cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale sau  
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candidat independent. Aliniatul 2 prevede că în termen de 24 de ore de la expirarea 
termenului prevăzut la alin.1 Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, lista partidelor politice, alianŃelor politice, alianŃelor 
electorale, organizaŃiilor cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale şi a 
candidaŃiilor independenŃi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale. 

Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor. 

CandidaŃilor declaraŃi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent 
nu a fost depus în condiŃiile legii. 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447/16 iunie 2008, Autoritatea 
Electorală Permanentă a publicat Lista partidelor politice, alianŃelor politice, alianŃelor 
electorale, organizaŃiilor cetăŃenilor român aparŃinând minorităŃilor naŃionale şi a 
candidaŃilor independenŃi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 
raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin.(1/1) din 
Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

InstanŃa a constatat că în speŃă sunt îndeplinite cerinŃele art.58 alin.1 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 şi cele ale art.38 din Legea nr.334/2006, 
privind finanŃarea activităŃii partidelor politice şi a campaniilor electorale, motiv pentru 
care a admis cererea depusă de Biroul Electoral de CircumscripŃie  Municipală nr.1 
Deva şi a validat alegerea domnului Muntean Mircia în funcŃia de Primar al Municipiului 
Deva”. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Invit în continuare pe domnul Mircia Muntean Primarul ales la municipiul Deva să 

depună jurământul prevăzut de lege.  
Rog  asistenŃă  să se ridice în picioare.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
“Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună credinŃă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Deva. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!” 

După depunerea jurămăntului Dl.Primar Mircia Muntean semnează jurământul.. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
În urma depunerii jurământului declar investit in funcŃia de Primar al municipiului 

Deva pe domnul Mircia Muntean. 
 MulŃumim pentru participarea domnului Preşedinte al Consiliului JudeŃean. 

Dl.MoloŃ Mircea 
 Vreau să reŃineŃi că mă retrag, să nu mă mai trezesc că… Ies din sală, mă 
retrag. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să trecem la dezbaterea ordinii de zi în continuare. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Având în vedere că proiectul a fost transmis corespunzător, vreau să-l votaŃi în 
forma prezentată. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Ordinea de zi a fost votată şi trecem la următorul punct. 
 Dl.łonea Vasile  
 Vă rog să-mi răspundeŃi dacă proiectele propuse la ordinea de zi, în cadrul 
şedinŃei, sunt valabile sau nu sunt din moment ce nu au fost avizate de comisii, nu au 
fost dezbătute în comisii? Trag concluzia că, comisiile acestea sunt fără rost şi le 
desfiinŃăm. Dacă şedinŃele se pot desfăşura şi se pot aproba proiectele şi fără a trece 
prin comisie, haideŃi să nu ne mai cramponăm şi este o armonie generală. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Consider că este o şedinŃă festivă şi a da acum un răspuns pe această temă mi 
se pare a întărâta şi mai mult lucrurile şi cred că nu este deloc bine. Propun să trecem 
la vot şi să aflăm poziŃia comisiilor. 
 
II. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

organigrame si a noului stat de functii, precum si pentru modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
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 A fost adoptată Hotărârea nr.237/2008 
 
Punctul 2  

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

Comisiei de evaluare a performantelor manageriale precum si a modului de indeplinire 
a prevederilor contractului de management de catre d-na Filip Vasu Lia Mladita, 
Director al „Casei de cultura Dragan Muntean” din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
              5 abŃineri  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  

     Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 
Mădălina) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot 
sectret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
D-ra Nicula Viorica 
Pentru secretar în cadrul comisiei  propun pe doamna Felea Diana care s-a mai 

ocupat. 
Dl.łonea Vasile 
Propunerile le face consiliul sau executivul? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule consilier łonea, dacă vă aduceŃi aminte în vechiul consiliu era lista pe 

care am făcut-o cu toŃii. Acum, că sunt Preşedinte de consiliu am uitat să cer acea listă. 
SpuneŃi-i dumneavoastră pe fiecare consilier care face parte dintr-o comisie.  

Dl.łonea Vasile 
Doamna este consilier de face propunere? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Este secretar şi secretarul este din aparatul propriu. 
Dl.łonea Vasile 
Am crezut că este consilier şi nu ştiam. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, se spune că este secretar de comisie. Propun pe domnul Oancea Nicolae 

Florin preşedinte şi membrii pe: dl. Morar Marcel, dl. Toma Gheorghe, dl. Inişconi Ioan 
şi dl. Borbeanu Simion şi secretar pe doamna Felea Diana. 

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 21 de voturi valabile, 21 de voturi 
valabil exprimate. 

- Dl.Oancea Nicolae Florin -21 voturi “pentru” 
- Dl. Morar Marcel – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Toma Gheorghe – 21 voturi “pentru” 
- Dl. Inişconi Ioan – 20 voturi  “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Borbeanu Simion – 21 voturi “pentru” 
- D-na Felea Diana  - 21 voturi “pentru” 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

              5 abŃineri ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  
     Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
              5 abŃineri ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  

     Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 
Mădălina) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

              4  abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.238/2008 
 
 
Punctul 3  

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

constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
MulŃumim doamnei judecător pentru participarea la şedinŃă. 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
 A fost adoptată Hotărârea nr.239/2008 
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Punctul 4  

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

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Olarilor etapa a –II-a” din 
municipiul Deva; 

Dl. Ardelean Nelu 
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
              4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
 A fost adoptată Hotărârea nr.240/2008 
 
Punctul 5 

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

decontarii unor cheltuieli ocazionate de deplasarea unei delegatii a Primariei 
municipiului Deva la Genzano di Roma – Italia; 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisiei de buget a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
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În mandatul trecut aveam un obicei  zic eu bun, ca atunci când se deplasa o 
comisie în  

afara Ńării, să vină să spună şi rezultatele. Nu am văzut nici măcar două vorbe legate de 
deplasare. Nu mai spun şi componenŃa comisiei nu are a face cu subiectul deplasării în 
Italia. 
 Dl. Toma Gheorghe 
 Nu trebuia să treacă şi prin Comisia de cultură, învăŃământ, acest proiect?  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Aici era nevoie de Comisia juridică, Comisia buget şi Comisia de urbanism 
patrimoniu. 
 Dl. Toma Gheorghe 
 Ce legătură are Comisia de  urbanism patrimoniu cu un proiect de externe? 
 Dl.Morar Marcel  

Urbanism nu a fost. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să vă spun că este vorba de un proiect început prin votul vechiului 
consiliu, pe  

parteneriat, sunt fonduri europene de 1 miliard 800 de mii de euro, cotă parte pe 4 
primării europene selectate. Una este de lângă Roma, Genzano, una din ElveŃia, Deva 
şi încă un oraş din Slovenia dacă nu mă înşel. Toate acestea sunt parte ale proiectului. 
PuteŃi să vedeŃi şi dumneavoastră înfrumuseŃarea oraşului, florile de pe stâlpi şi alte 
proiecte majore care vor veni în următoarea etapă. 
 Deci, este un proiect care aduce fonduri şi nu strică fonduri, chiar dacă au fost 2 
persoane sau 3 de la Zonele verzi sau de la Primărie. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Aici în material scrie că trebuie să plece 3 doamne să participe la o sărbătoare, 
nu la un program, nu la fonduri, nu la pus flori pe stâlpi ci la o sărbătoare. Cei care i-au 
trimis înainte de a avea aprobarea Consiliului local nu au decât să le dea banii. 
Dumneavoastră vreŃi să intraŃi în legalitate cu o acŃiune făcută înainte, ca să  ne cereŃi 
nouă părerea. În concesinŃă, noi suntem împotrivă. 
 Dl.David Ioan 
 Dacă vă uitaŃi în proiect, este o sărbătoare „infiorata”, adică înflorită. Deci, 
această  sărbătoare are ca obiect flori. Pe de altă parte trebuia să meargă cineva care 
se ocupă de bani. Nu putea să meargă un consilier, pentru că era nevoie de bani, 
trebuia să meargă şi cineva care se pricepe la flori şi a mers domnul Chirilă şi mai 
trebuia cineva care să traducă şi a mers doamna Neicu. Consider că propunerea este 
foarte corectă. 
 Dacă acei domni de la Primăria din Genzano ne invită, nu mă pot duce când 
vreau, mă duc când mă invită. De ce credeŃi că, cu ocazia acestei sărbători? Desigur, 
tocmai pentru că doar cu ocazia acestei sărbători pot arăta fel de fel de lucruri. 
 D-na Nicula Viorica 
 Au fost invitaŃi nu numai din municipiul Deva.Au fost invitaŃi din Varşovia 3 
viceprimari şi un primar, FranŃa şi Italia. Au fost 4 primării, nu este vorba numai de 
România. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dacă binevoiŃi să verificaŃi Referatul şi Expunerea de motive, aŃi fi observat 

înainte să  criticaŃi că această deplasare s-a făcut  în perioada 13-18 iunie 2008. 
Vechiul consiliu nu mai funcŃiona, actualul consiliu nu a fost constituit.  

Dl.łonea Vasile  
FuncŃiona. Până se validează următorul, funcŃionează cel vechi. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Vechiul consiliu nu s-a întrunit, actualul consiliu nu a fost validat. 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  

 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 
Mădălina) şi 

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  
 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) şi 
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  

 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 
Mădălina) şi 

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  
 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) şi 
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  

 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 
Mădălina) şi 

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 12 voturi pentru, 

             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  
 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 

Mădălina) şi 
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
             5 împotrivă  ( Dl.Kovacs Francisc, Dl. Inişconi Ioan, Dl. Birău  

 Mircea,D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă 
Mădălina) şi 

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.241/2008 
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Punctul 6  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala” Deva, str.Vulturilor(zona La Roci), f.n., judetul Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
         4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
 A fost adoptată Hotărârea nr.242/2008 
 
Punctul 7  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire mansarda 
formata din 5 apartamente, pe terasa bl.37, sc.1” Deva, str.Minerului, bl.37, sc.1, judetul 
Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Aş vrea să întreb dacă din Comisia de urbanism a fost cineva să vadă locul 
respectiv şi  

care  este stadiul lucrărilor?  
Dl.Borbeanu Simion 
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De ce trebuia să mergem să vedem? Noi aprobăm proiectele.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Răspunsul este că nu a fost nimeni din Comisia de urbanism să verifice.  
Dl.Kovacs Francisc 
Ar trebui să meargă totuşi. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
O să reŃinem ca pe o îndrumare. 
Dl.Kovacs Francisc 
Vreau să vă spun că lucrarea este începută. Grinzile  sunt turnate, stâlpii sunt 
turnaŃi.  

Normal ar trebui să se dea o amendă acelui constructor care a început lucrarea fără 
autorizaŃie. Asta, pentru că nu m-aŃi băgat în Comisia de urbanism. V-am atras atenŃia! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Bună ideea. Pe cei de la comisia pentru externe, îi trimitem pe urmele din 
Genzano. 
Dl.Kovacs Francisc 
Este anormal ca cineva să înceapă o lucrare în Deva fără aprobare. Este o 
jignire la  

adresa noastră. Vine câte unul şi începe  o construcŃie fără să respecte legea. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  

    D-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  

    D-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  

    D-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  
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    D-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  

    D-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  

    D-na Mateucă Mădălina) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 
Francisc, Dl.  

    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 
şi  

    D-na Mateucă Mădălina) 
 A fost adoptată Hotărârea nr.243/2008 
 
Punctul 8 

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire „Ansamblu de 
locuinte, Deva, zona Calugareni, f.n., jud.Hunedoara; 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.244/2008 
 
Punctul 9  

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

de acordare si cuantumul maxim al prestatiilor financiare exceptionale conform 
prevederilor Legii nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, am spus la început că ne abŃinem pentru că nu suntem de 
acord  

pentru că  aŃi încălcat legea. De asta ne abŃinem! 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
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          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.245/2008 
 
Punctul 10  

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

constituirii fondului de locuinte sociale destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor 
evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, conform Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.74/2007, aprobata cu modificari si completari;  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

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

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
          4 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  

  Gheorghe şi Dl. Samoilescu  Ioan) 
 A fost adoptată Hotărârea nr.246/2008 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ar trebui să precizăm, domnule Ghergan. Aici când aŃi votat  prima hotărâre aŃi 
votat pentru drepturile copilului şi vreau ca presa să precizeze “grupul P.S.D. a votat 
pentru interzicerea drepturilor copilului conferite de lege”, pentru că ne acuză că nu am 
făcut o comisie cum au vrut dânşii. 
 Dl.łonea Vasile 
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 S-au terminat alegerile, domnule. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Noi le-am spus că am făcut. Rog să fie consemnată de presă treaba aceasta 
“împotriva drepturilor copilului”. Nu se poate, nici chiar aşa! Cu ansamblul de locuinŃe 
este problema domnului Ghergan că o blochează sau nu. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Trebuie să răspund dacă domnul Primar… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Chiar vă rog , chiar aŃi întrecut măsura. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, deci noi am considerat că s-a încălcat legea şi v-am spus 
de ce. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Da. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Pentru acest motiv ne abŃinem de la vot, pentru că dumneavoastră nu aŃi 
respectat legea şi nu ne-aŃi dat nici componenŃa comisiilor, ca să putem să vă spunem 
din ce cauză aŃi încălcat legea şi acum o să atacăm această hotărâre în contencios. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Asta este altceva, asta este justificarea nu prostia pe care o tot spui că “aŃi  
încălcat legea”. Un mandat întreg te-ai pronunŃat că “aŃi încălcat legea”. Toate hotărârile 
de contencios au dovedit că nu ai avut dreptate, deci că ai încălcat dumneatale legea. 
Ca urmare, acum vii şi susŃii aceiaşi prostie. V-am spus de atâtea ori că, până când o 
instanŃă nu se pronunŃă cine a încălcat legea, eu sau dumneavoastră. Deci, în 
momentul în care avem o sentinŃă definitivă este clar că aveŃi dreptate şi noi spre 
deosebire de dumneavoastră  ne conformăm. Deci, noi respectăm într-adevăr sentinŃa. 
Dumneavoastră nu aŃi respectat-o nici ca partid şi nu o veŃi respecta niciodată, domnule 
Ghergan. Aici vine din structura foarte veche a socialismului multilateral dezvoltat. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Mă rog, este un punct de vedere. Eu vă spun că aŃi încălcat legea şi o  să  vă 
demonstrez că aŃi încălcat-o. O să  atacăm în instanŃă şi o să vă demonstrez. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect şi atunci o pun în aplicare cu toată dragoastea şi cu toată bunăvoinŃa. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule  Primar, de ce faceŃi afirmaŃii care … 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu vă respect. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu ne respectaŃi. Domnule Primar, nu ne respectaŃi! Avem un punct de vedere şi 
vom acŃiona în instanŃă aşa cum prevede legea şi când va fi o hotărâre definitivă 
atunci… Dumneavoastră aveŃi un punct de vedere, noi avem un alt punct de vedere şi 
justiŃia va hotărî. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Ghergan, în Comisia juridică voi da posturile P.D.-ului şi tot nu vi le dau 
dumneavoastră. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule, normal nu dumneavoastră trebuie să ne daŃi. Consiliul le dă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Da, am greşit. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 DaŃi-mi voie, am o obiecŃiune de făcut. Astea sunt genul de discuŃii pe care tot 
timpul  le-aŃi provocat, domnule Ghergan. 
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 Dl.Ghergan Florian 
 Nu eu le-am provocat, domnul Primar le-a provocat. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule Ghergan, dumneavoastră le-aŃi provocat. Este ultima oară când vă 
avertizez. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Să nu mă certaŃi că nu accept să mă certaŃi. VorbiŃi frumos! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Conform legii, am dreptul să aplic ordinea în cadrul şedinŃei consiliului. Dacă mai 
interveniŃi şi mai provocaŃi discuŃii, veŃi suporta consecinŃele şi vă spun de ce. V-am dat 
cuvântul la începutul şedinŃei. AŃi ridicat acea problemă de la şedinŃa anterioară. S-a 
votat procesul-verbal. Dacă consideraŃi că noi am încălcat legea, cei care am rămas la 
şedinŃă, aveŃi de astăzi conform legii dreptul să vă adresaŃi organelor la care 
dumneavoastră consideraŃi că trebuie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta vă şi spun. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dar,  până nu se pronunŃă justiŃia să spună că hotărârea luată de noi… nu mai 
spuneŃi că am încălcat legea. 
 Domnule Ghergan, nu eşti nici dumneata în măsură nici eu nu sunt în măsură să 
hotărâsc cine şi când a încălcat legea. Numai justiŃia printr-o hotărâre definitivă şi 
irevocabilă poate să se pronunŃe dacă am încălcat sau nu legea şi cu asta am încheiat  
acest capitol până când veniŃi cu o sentinŃă care să constate. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta am spus şi eu, dumneavoastră insistaŃi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dumneavoastră aveaŃi atunci vis-a-vis de situaŃia aceasta, până se pronunŃa 
justiŃia,  aveaŃi obligaŃia să vă respectaŃi mandatul primit de la cetăŃeni. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Suntem aici, domnule. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 SunteŃi aici şi votaŃi împotriva intereselor cetăŃenilor. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu este adevărat! Ne-am abŃinut pentru că acele comisii nu sunt legal 
constituite.Despre asta este vorba. 
 Dl.Toma Gheorghe 
 AfirmaŃia este falsă,  a spus “abŃinere”. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Eu am solicitat o singură chestiune privind comisiile. Având în vedere că aşa s-a 
întâmplat în vechiul consiliu, o echipă de 2/3 au votat mereu şi eu am considerat că 
pentru binele locuitorilor, dumneavoastră aŃi spus că pentru mai mulŃi cu atât mai bine. 
AŃi fost înfrânŃi. Am rugat o singură chestiune în consiliu, până când nu se dovedeşte că 
acel bine pentru mai mulŃi, nu se demonstrează în şedinŃă şi în plen, dă-mi voie să spun 
că nu am fost de acord să vă nominalizăm în Comisia juridică.  
 Dl.łonea Vasile  
 Dumneavoastră nu nominalizaŃi.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Acum vă răspund eu după aceea domnule łonea vă spuneŃi cuvântul.Eu vă 
respect şi aceste comisii nu sunt bătute în cuie. Au fost 1 lună, lucrăm aşa. Peste 1 lună 
vom lucra cu altă comisie dacă situaŃia o cere pentru că trebuie să conlucrăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Legea nu spune aşa cum vreŃi dumneavoastră. 



 22 

 
 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Lasă-mă  o dată cu legea, domnule Ghergan.  Dumneatale invoci legea?  Nu te-
ai uitat în oglindă vreodată?  
 Dl.Ghergan Florian 
 Uită-te dumneata în oglindă. Când deschizi gura, minŃi. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Asta este problema dumneatale. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dumneavoastră sunteŃi cu dosarele, nu eu.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Nu ştii să pierzi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Ba da ştiu să pierd, că de asta sunt aici şi dumneata acolo. Despre asta este 
vorba. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 LăsaŃi pe alŃii că noi trebuie să conlucrăm aici. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Conlucrăm, dar nu cum impuneŃi dumneavoastră, domnule Primar. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Preşedinte, de ce nu faceŃi linişte? 
 Dl. Oană Nicolar Dorin 
 Vă rog să păstraŃi liniştea. Trecem la punctul 1 suplimentar. 
 
Punctul 1 suplimentar 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren 
in suprafata de 1937,00 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva;   

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 

 Dl.łonea Vasile 
 Eu vreau să semnalez că se continuă vechea practică, de pe parcursul celor 4 
ani, ca toate proiectele cu anumite sensibilităŃi, ca să nu spun mai mult – cum este şi 
acest punct – nu am cum să spun altfel. 1937,00 mp deja este aberant pentru mine. 
Toate vin în ultima secundă, chiar cum intri în sală şi îl pune punct suplimentar. Oare, 
chiar acum, de joi de când s-a anunŃat şedinŃa… Să-l pună măcar cu 2-3 ceasuri înainte 
să vezi despre ce este vorba. De ce? Ca să treacă aşa cu maşina de vot şi pe fără 
băgare de seama, să se rezolve problemele şi hotărârile între ele. V-aş ruga mai ales 
când este vorba de patrimoniu să fim foarte atenŃi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă rog să-i răspundă cineva pentru că, cred că este îndreptăŃit. 
 Dl.Botici Horea 
 Noi am venit astăzi începând cu ora 13 şi am fost aici în sală, dar din păcate nu 
am avut cu cine să discutăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă la ora 15 am primit proiectul, cu cine să vorbiŃi?! 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Trebuia să-l primim cu 3 zile înainte, nu la ora 13 astăzi. ÎnŃelegeŃi lucrul acesta? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Nu este problemă, supunem la vot şi votaŃi. Nu este construcŃia mea, nu este …. 
Este o construcŃie a Carrfour-ului, nu ne mai grăbim electoral, nu mai este Real, nu mai 
este … Asta este! 
 
 Dl.łonea Vasile  
 Carrfour-ul ăsta este mare problemă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este mare  problemă, îl interzicem. Care-i problema?  Doar se bucură toată 
lumea. Nu este a liberalilor, este a P.D.L.-ului. Am spus că este meritul P.D.L.-ului, ce 
să mai spun? Real-ul este meritul meu, dar Carrfour-ul l-au adus alŃii în Deva. 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Am solicitat cuvântul înainte şi nu l-am primit. Aş fi avut şi eu de comentat ceva 
pentru că lucrurile nu au stat aşa cum se spune aici şi noi o să urmăm calea pe care ne-
a indicat-o domnul Primar. Vreau să vă spun că acest punct l-am primit exact când am 
intrat în sală, la 14,55 de minute. Aici este vorba de schimbarea unor  terenuri. Deşi am 
citit materialul, se propune un schimb de aproape 2000 de mp a municipiului Deva 
contra a 5000 mp. Nu putem hotărî în necunoştinŃă de cauză, numai citind referatul. 
Trebuie să vedem la faŃa locului, să vedem dacă oamenii din zonă sunt de acord cu 
noul acces pentru că ceea ce dăm noi acestei societăŃi comerciale este accesul 
oamenilor din Sântuhalm către terenurile lor. 
 Eu propun să amânăm, domnule Primar. Nu suntem împotrivă că este de la sine 
şi este ceva în spate. Poate că îi, poate că nu-i. Nu avem să dovedim asta dar ca 
procedură, poate fi atacată în instanŃă şi vă spun că noi îl vom ataca dacă 
dumneavoastră nu-l retrageŃi până data viitoare să putem merge pe teren. 
 Dl.Botici Horea 
 Cu noul drum de acces care se va realiza… 
 Dl.Inişconi Ioan 
 Nu-mi trebuie explicaŃii, mulŃumesc. 
 Dl.Botici Horea 
 Cu noul drum de acces care se va realiza, toate proprietăŃile respective vor avea 
cale de acces. 
 Dl.David Ioan 
 Eu am studiat cu foarte mare atenŃie ca să văd ce se întâmplă de fapt. Este un 
drum de Ńară, care este cedat. Drumul care se realizează pune în valoare toate 
proprietăŃile pe care le au oamenii în zonă. Dacă nu mă credeŃi, după şedinŃă ne urcăm 
în maşină şi mergem în teren, mergem acolo şi vă arăt ce şi cum. 
 ReŃineŃi că nu este în partea dreaptă cum vii la Deva, este pe partea stângă. 
Este dealul acela care a fost privat. Ce valoare mai poate avea dacă rămâne acolo fără 
drum de acces? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mai este o situaŃie foarte interesantă. Deci, nu numai că facem schimb. Schimbul 
îl facem ca să rămână dânşii proprietari să-şi poată asfalta drumul, care ni-l dă tot nouă. 
Cei 5000 mp se dau tot Consiliului local. Asta este problema.  
 Dacă  votaŃi “împotrivă”, asta este. VotaŃi împotriva membrilor consiliului ce să 
mai zic de … Dânşii ne cedează şi cei 5000 de mp. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă-mi permiteŃi, la acest proiect suplimentar există cererea făcută de către 
societate şi are anexă. Este extrasul C.F. nr. 3271 N Deva de unde rezultă că pe 
1937,00 mp proprietatea aparŃine municipiului Deva, domeniului public. Există cel de-al 
doilea extras C.F. şi cum a spus domnul Inişconi, nu este proprietatea locuitorilor din 
Sântuhalm, este al doilea  C.F.nr. 3232 N municipiul  Deva, extravilan, cu 5266 mp 
proprietatea S.C. Bel Rom Patru S.R.L. Miercurea Sibiului 1/1 parte cumpărat în 2007. 
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Deci,  terenul care se propune să fie schimbat între această societate şi domeniu public, 
domeniu privat cei 1937 mp în domeniu privat al municipiului, este proprietatea 
societăŃii care ne oferă în schimb, deci nu a altor cetăŃeni şi nu neîndreptăŃim nici o 
persoană fizică. 
 Este extras de C.F. drept pentru care vă rog să trecem la vot. 
 
 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 A fost singura lucrare pe care mi-am asumat-o în faŃa consiliului şi am spus “este 
meritul Prefectului de Hunedoara, fostul, Vladu Cristian” care a comasat 18 ha  şi care 
cu aceşti parteneri Bel Rom care face parte fără să ne ascundem din staful de sus al 
Partidului Democrat, au venit cu frică  la noi într-o sâmbătă dimineaŃa crezând că 
Primarul municipiului Deva va face ce au făcut ei cu Real-ul, adică să le facă 
retragerea, să nu le dea liberalii din consiliu autorizaŃie, să-i blocheze. Am spus-o şi am 
repetat-o de o sută de ori “este meritul Prefectului Vladu pentru comasarea terenurilor  
de la Carrefour” Asta este! Eu nu o spun acum, am spus-o de sute de ori în emisiune. 
Că nu vă convine dumneavoastră, łonea, asta este. Habar nu aveŃi.  Dumneavoastră 
sunteŃi rupt de orice realitate. În mormânt numai mai poate cineva să mai gândească 
cum gândiŃi dumneavoastră, sistemul militaro… Este ceva de groză.  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 12 voturi pentru şi  

          9 abŃineri (Dl.Ghergan Florian, Dl. łonea Vasile, Dl. Toma  
        Gheorghe, Dl. Samoilescu  Ioan, Dl.Kovacs 

Francisc, Dl.  
    Inişconi Ioan, Dl. Birău  Mircea,D-na Oprişiu Corina 

şi  
    D-na Mateucă Mădălina) 

 În această situaŃie, acest proiect de hotărâre nu a trecut. 
 
Punctul 2 suplimentar 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 În calitate de iniŃiator, retrag de pe ordinea de zi acest proiect. 
 
Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu v-aş propune ca punctul Diverse să-l discutăm primul, că şefii pleacă de la 
şedinŃă. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Rugămintea mea, domnule Kovacs, când se propune la vot ordinea de zi să 
propuneŃi inversarea şi vedem cum se votează.  Astăzi aşa s-a votat ordinea de zi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Trei probleme aş avea. Pe drumul de la Căprioara trebuie tăiată vegetaŃia că nu 
se vede la 5 metri şi au loc accidente. Trebuie să treacă maşina aceea care taie zona 
verde. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Deci, pentru drumul de la Căprioara să se verifice în vederea realizării unei 
circulaŃii normale.  
 Dl.Kovacs Francisc 
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 A doua chestiune. După semnele de circulaŃie care s-au pus pe strada Împăratul 
Traian mai rău s-au încurcat lucrurile. Acolo, vă repet şi  tot spun de câteva luni,  acolo 
va muri cineva, că ce se întîmplă pe strada asta este inacceptabil. Trebuie să se pună 
nişte limitatoare de viteză, trebuie să se facă nişte parcări. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Ca să se pună aceste limitatoare de viteză pe care dumneavoastră le-aŃi propus 
şi eu le-am susŃinut şi am cerut insistent să se monteze, vă rog să-mi permiteŃi să vă 
spun că trebuie să aduceŃi avizul locuitorilor că sunt de acord, cel puŃin jumătate din 
aceşti locuitori. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De ce să aducă aviz? 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Trebuie să  aducă aviz. 
 
 
 Dl.Ghergan Florian 
 Serviciile de specialitate pentru ce sunt aici? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Legea nu cere aşa ceva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă Primarul vine cu o propunere, merge el să ia avizul? 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Este bine să aducă avizul locuitorilor. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 A treia problemă. Este un grătar pe strada Merilor. De 6 luni s-au cheltuit  
miliarde acolo să se facă drumul şi nu suntem în stare să facem grătarul. Nu se poate 
circula pe strada aceea. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Este între strada Izvorului şi Merilor, da?! 
 Dl.Toma Gheorghe 
 Domnule Viceprimar, vă propun următoarea chestiune, nu vă supăraŃi. Să puneŃi 
2 aparate de aer condiŃionat să putem să respirăm. UitaŃi-vă, vă ştergeŃi dumneavoastră 
ca şi mine. Sunt peste 27 de grade în sala asta şi nu mai putem să respirăm. ÎncercaŃi 
vă rog că nu este o investiŃie atât de mare. 
  D-na Nicula Viorica 
 Ne interzice legea din 15 aprilie să achiziŃionăm aparate de  aer condiŃionat. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte, am făcut un proiect de hotărâre pentru ca în curtea 
interioară a Primăriei să se facă o sală de şedinŃe. L-am depus la Primărie şi domnul 
Primar a impulsionat din nou să fie pus pe ordinea de zi acest proiect. Este vorba de o 
sală de şedinŃe la standarde civilizate.  
 Dl.Toma Gheorghe 
 Când o să fie? 
 Dl.Borbeanu Simion 

Îl punem pe ordinea de zi dacă-l aprobăm. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am rugămintea, să se pună pe ordinea de zi în prima şedinŃă. 
 Dl.Borbeanu Simion 

O să fie cu sonorizare, cu aer condiŃionat.  
 Dl.łonea Vasile 
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 Domnilor viceprimari, eu v-aş solicita ca în termenul prevăzut de lege, de 10 zile 
lucrătoare,  Legea nr. 215/2001, art. 51, alin. 2 să-mi puneŃi la dispoziŃie date din care 
să reiasă următoarele: 

- Dacă pentru asfaltarea, în cursul anului 2008, a străzii Horea, bd.Decebal, 
bd. 22 Decembrie, bd. Nicolae Bălcescu, bd.Iuliu Maniu, bd. LiberăŃii şi a 
străzii Mihai Eminescu au fost organizate licitaŃii, datele la care au avut loc 
acestea, cine a participat la licitaŃii şi care au fost firmele care şi-au 
adjudecat executarea lucrărilor? 

- Stadiul efectuării lucrărilor şi volumul plăŃii efectuate până în prezent în 
contul acestor lucrări 

- Dacă pe traseul străzilor şi bulevardelor amintite mai sus se vor executa 
lucrări în cadrul programului ISPA? 

- Lista lucrărilor de infrastructură aprobate de Consiliul local pentru anul 
2008 neefectuate până în prezent. 

Am lăsat adresa şi la registratură. 
 
 

  
 

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

 
Deva, 25 iunie 2008 

 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

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


