
 1 

 
 

 
Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 06 mai 2009,   în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului 
Deva, nr.846/2009. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în 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. 

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 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 18 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa d-na Mateucă Mădălina, d-na 
Oprişiu Corina şi dl. Ghergan Florian 

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 de specialitate al Primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.        

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect  de hotărâre, privind: 

1.Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului 
numit „Zilele Orasului Deva” in perioada 29-31 mai 2009. 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean .  
 
       II.         Diverse 
 

Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

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

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi la se adoptă cu votul  majoritatii consilierilor locali în 
funcŃie.  
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I. Proiecte de hotărâri: 
 
 

Punctul 1 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind Organizarea de către 

Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului numit „Zilele Oraşului Deva” în 
perioada 29-31 mai 2009. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Având în vedere că  “Zilele Oraşului Deva” au loc în timpul campaniei electorale,  

chiar spre final, eu v-aş propune, pentru că toŃi facem parte dintr-un partid politic care 
vom avea candidaŃi sau nu vom avea candidaŃi, zilele acestea să fie chiar dedicate 
oraşului şi nu partidelor politice, să nu politizăm deloc această activitate nici unii dintre 
noi. Ar trebui să ne abŃinem şi să fie zilele oraşului, cetăŃenii să se bucure de aceste 
sărbători. Dacă ajungem să ne înjurăm pe acolo o să creăm un inconfort cetăŃenilor 
oraşului Deva şi o să-i dăm o altă destinaŃie acestui eveniment.  
 Este o sărbătoare frumoasă şi este bine să fie pentru cetăŃeni, să nu facem 
campanie electorală pentru că avem tot timpul până atunci. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi eu sunt de acord cu propunerea domnului consilier. Este o situaŃie mai specială 
pentru că avem oferta, dacă nu mă înşel cei din biroul de specialitate ne pot da detalii mai 
multe, este vorba de Fanfara Ministerului Apărării NaŃionale, în formă extinsă care va fi 
prezentă la Deva şi care va concerta, în spectacolul important pe care îl oferim împreună. 
Acolo, am dori, împreună cu tot Consiliul local, să organizăm şi un marş, o prezenŃă mai 
mult decât obligatorie a dumneavoastră, indiferent din ce partide politice suntem. 
 Din punctul celălalt de vedere, al prezenŃei partidelor politice la scena de 
deschidere, acolo spun că asta este şansa sau neşansa oraşului Deva că în 27 mai este 
Ziua oraşului şi în duminica cea mai apropiată se organizează “Zilele oraşului”. Am mai 
avut discuŃii. Nu o să putem opri nici reprezentanŃii P.D.L.-ului, nici ai P.S.D.-ului. Acum 
sigur că este o problemă privind culorile, dar prezenŃa a fost şi anul trecut, nu ne-a 
mâncat nimeni, au fost şi portocalii şi roşii şi albaştri şi galbeni, asta este. Va trebui să 
vedem la propunerea domnului consilier ca, culorile partidului să stea cât se poate mai 
departe de scenă. Aici aş fi de acord , în rest, prezenŃa liderilor nu o putem exclude. 

Dl.łonea Vasile  
 În calitate de cetăŃeni ai oraşului Deva. 
 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da. Eventual nu-i lăsăm pe scenă, dar nu ştiu dacă este corect să nu-i lăsaŃi pe 
scenă, nu vă supăraŃi, pentru că şi aşa vin rar în zonă, şi aşa sunteŃi numai 3-4 partide 
reprezentate în Consiliul Local  Deva, de ce să nu le onorăm liderii cu prezenŃa? Fiecare 
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îşi spune… doar au 3 zile. Nu este nevoie nici să se suprapună. Nu cred că U.D.M.R.-ul 
se va supăra daca va vorbi o dată cu noi sau cu P.S.D.-ul în aceiaşi zi. În rest, putem alege 
3 zile, sunt la fel de ample. Vineri cântă formaŃia Boney M. O să vă punem şi un grafic.    
  În a doua zi sunt iarăşi formaŃii pentru tineret, fiind sâmbătă seara, câteva formaŃii 
de renume. Sâmbăta este sâmbăta şi toată lumea îşi face un program mai prelungit. 
Duminica este muzică populară, o altă zi importantă cu invitaŃi de marcă: Irina Loghin, 
Furdui Iancu ş.a.m.d. Este un spectacol adevărat. Fiecare putem să ne alegem o zi. 
Rămâne să ne întâlnim şi să luăm o decizie.”Domnule, noi venim cu prezenŃa vineri” şi 
vineri urcaŃi pe scenă. Nu mă deranjează să spuneŃi câteva cuvinte oamenilor. Dacă nu, 
atunci sigur că ar fi preferabil ca, culorile partidelor să stea în spate, să nu le permitem să 
vină îmbrăcaŃi în culori. Repet, este meritul dumneavoastră că vă aflaŃi şi luaŃi hotărârile 
în acest consiliu. AlŃii nu vă lăsau. Dacă erau alte partide reprezentate aici, probabil că nu 
colaborau  la fel de bine. 

Dl.Kovacs Francisc 
Eu aş propune organizarea acestei zile între 12-14 iunie, după ce se termină 

alegerile europerlamentare. Ce spune domnul łonea este perfect, este corect, dar eu sunt 
convins că nu va Ńine nimeni seama de asta. Dacă vă daŃi cuvântul aici că nu vă urcaŃi pe 
scenă decât la deschidere, votez cu două mâini. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
La deschidere nu mă urc, numai la închidere să le mulŃumesc. La închidere mă 

urc, la deschidere niciodată. 
Dl.łonea Vasile 
Primarul este primar. 
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 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                        3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu Mircea şi 

dl. Birau Mircea Catalin) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 161/2009 
 

Diverse 
 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Domnule Preşedinte, stimaŃi colegi am primit o listă cu locurile speciale pentru 
afişaj electoral din municipiul Deva. Ştim că începe campania electorală pentru 
europerlamentare şi aş veni cu următoarea propunere. Hai în mod civilizat toate partidele 
să ne înŃelegem cu ajutorul Primăriei şi a PoliŃiei Comunitare, aceste panouri să fie 
frumos împărŃite, să nu avem situaŃia de anul trecut, de acum 4 ani când ne rupem afişele 
sau lipim peste. Se poate face foarte frumos, civilizat. Dacă Ńinem cont se pot face şi 
economii. În loc de cinci mii de afişe noi comandăm numai o mie sau două. Eu zic că se 
poate rezolva dacă vrem foarte civilizat şi frumos. Vor fi toŃi candidaŃii expuşi, poŃi să 
faci comparaŃie, îi vezi la faŃă, nu într-o zi vedem afişe galbene, mâine verzi, poimâine 
roşii. Dacă aŃi dori să facem această treabă, ar fi minunat. Eu zic că şi pentru locuitori ar 
arăta mult mai altfel.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Sunt sigur că o să reuşim să ne înŃelegem, mai puŃin independenŃii, domnul 

Abraham şi Elena Băsescu, ei sigur ne vor rupe afişele. 
Dl.Panduru Carol 
Au mai mulŃi agenŃi decât noi aici. 
Dl.łonea Vasile  
SituaŃia asta am mai discutat-o şi cu domnul Viceprimar Oancea. Am să zic aşa, 

că noi suntem reprezentanŃii municipiului, zic eu cu pretenŃii de oraş civilizat, dacă noi 
toŃi stăm de vorbă cu reprezentanŃii noştrii de campanie, cu cei care lipesc afişe şi 
împărŃim panourile şi le facem egale, nu să-l facem mai mare pe Oancea şi pe  łonea sau 
mic, sau invers, şi împărŃim panourile, le numerotăm şi spunem “U.D.M.R.-ul are 1 şi 2, 
P.S.D. 3 şi 4 ” şi acolo se pun panourile, vine cetăŃeanul se uită, compară care este mai 
bun şi-i vede pe toŃi, nu lipiŃi unul peste altul, vă spun, în condiŃiile acestea se poate face 
şi comparaŃie, poate să vadă şi cetăŃeanul toŃi viitorii candidaŃi şi putem face şi noi 
economii şi dăm dovadă şi de civilizaŃie. Atunci ştie omul, putem afişa prin oraş pe 
panouri. Aşa dăm dovadă de civilizaŃie. Dacă se lipesc unii peste alŃii, nici unii nu avem 
de câştigat. Dacă stăm şi judecăm logic, nici unii nu avem de câştigat aşa. 

Dl.Borbeanu Simion 
Eu zic sau să reparăm sau să le dăm jos literele alea de pe cetate unde scria Deva. 

Lipseşte o literă, celelalte sunt rupte. Drapele au fost date jos şi nu le-au mai pus înapoi. 
Măcar sigla oraşului să o refacem. 

 
Dl.Ardelean Nelu 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinŃei.  
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Deva,  06 mai 2009 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan                Jr. Sârbu Laura 
 

 

 

 

Red.  
Stănici Ramona Silvia 


