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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 06 iulie 2010 în şedinţa de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei 
Primarului municipiului Deva, nr. 1499/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total de 
21 de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul  Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
domnul Secretar Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

Dl. Moş Ovidiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri în funcţie şi-au înregistrat prezenţa 
până la această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl. Dobrean 
Robert, dl. Birau Mircea, dl. Borca Tiberiu Mircea, d-na Oprisiu Corina Violeta şi dl. 
Borbeanu Simion. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul  Viceprimar Morar Nicolae 
Marcel, domnul Secretar Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

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

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
A fost convocată şedinţa de îndată pentru acest punct important privind 

modificarea Actului adiţional nr.4 la Acordul nr.15193 încheiat între Municipiul Deva 
şi Spitalul Judeţean de Urgenţă. Înseamnă intrarea în legalitate - privind investiţiile 
pe care urmează să le facă Consiliul Judeţean, continuare la ceea ce am început şi 
am demarat împreună cu dumneavoastră în urmă cu 2 ani de zile. Este vorba 
despre cele două corpuri de la urgenţă şi trecând Spitalul la Consiliul Judeţean, 
acesta şi-a prins fondurile şi banii  necesari pentru a continua aceste lucrări până la 
finalitatea lor. 

 
 

         I.   Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea  Actului Aditional nr. 4 la Acordul nr. 15193/7622/21.05.2009 

incheiat intre Municipiul Deva si Spitalul Judetean de Urgenta Deva 
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Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica 
ale Consiliului local al municipiului Deva; 

Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 

II. Diverse 
 

Dl. Moş Ovidiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi la pct. 2 se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectul de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctul 1 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, 

 
I. Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1  

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

Actului Aditional nr. 4 la Acordul nr. 15193/7622/21.05.2009 incheiat intre Municipiul 
Deva si Spitalul Judetean de Urgenta Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.179/2010 
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 Punctul 2  

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

noului stat de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor16  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.180/2010 
 

Diverse 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Domnule Primar, îmi pare bine că sunteţi aici ca să ne lămuriţi şi pe noi 
consilierii dacă mai avem vreun rost în actuala formulă, stabilită prin lege, de Legea 
nr. 215?! Dacă noi,  ceea ce votăm noi, mai are valoare pentru dumneavoastră sau 
nu?! Să ne spuneţi din timp, stăm acasă, că mai avem şi alte treburi! De ce spun 
treaba aceasta? Prin Hotărârea nr. 117 s-a stabilit înfiinţarea funcţiei de 
administrator public şi am stabilit acolo criterii, precum şi atribuţii specifice ocupării 
postului de administrator public. Noi am stabilit după o anumită formulă, legea vă 
obligă să respectaţi formula şi să o supuneţi aprobării consiliului şi aşa să se meargă 
mai departe, exact toată procedura. Dumneavoastră aţi dat o Dispoziţie care a 
anulat tot ce am stabilit. Drept dovadă că postul, rezultatul examenului, acum nu mai 
este valabil, normal, că aţi încălcat legea. Dumneavoastră ne-aţi 
desconsiderat, că nu ştim Legea nr. 215. 

Acum reveniţi, din nou, respectând ceea ce am stabilit noi consilierii, dar de 
ce trebuia să vă spună altcineva treaba aceasta şi să nu o ştiţi dumneavoastră şi să 
procedaţi întocmai? Eu am votat atunci împotrivă, dar tot vot este, şi nu înţeleg 
rostul înfiinţării pe timp de criză a postului de administrator public, atâta timp cât dăm 
alţi oameni afară, atâta timp cât nici viceprimarii nu sunt atât de încărcaţi de sarcini 
să nu mai poată răsufla de atâta muncă, atât timp cât sunt localităţi mult mai mari 
care au un singur viceprimar, sunt sectoare în Bucureşti care au 400 de mii de 
oameni, cât un judeţ şi nu se pune problema înfiinţării administratorului public. 
Oricum eu îi prevăd un viitor administratorului public, oricare ar fi cel care ocupă 
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această funcţie, vremuri grele de tot în perspectivă. Nu am să spun acum de ce, o 
să vadă el atunci. Nu ştiu dacă puteţi să-mi răspundeţi concret la întrebările pe care 
vi le-am pus. Nu sunt retorice, să ştiţi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am înţeles nimic din ce a spus domnul consilier, ca urmare nu pot să-i 
răspund. Nu pot să răspund nimic la nimic. Totul este legal, este verificat de 
Prefectură, dacă a greşit cineva va răspunde. A fost tardivă întrebarea. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinţei.  
 
 
 

Deva, 06 iulie 2010 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,           Secretar 

      Moş Ovidiu              Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


