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Proces - Verbal 
încheiat astăzi,  09 aprilie  2010 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. 799/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl. Borca Tiberiu 
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 
19 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Oancea Nicolae iar dl. Ghergan Florian nu a răspuns la 
telefon. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl.Borca Tiberiu 
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. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Schimbarea domnului Oancea Nicolae Florin din funcŃia de Viceprimar al 
municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Alegerea Viceprimarului municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean    
II. Diverse 

 
 
 
 

Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.57 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct.1 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali in functie, potrivit 
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art.57 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul 
majorităŃii consilierilor locali în funcŃie.  

Potrivit art.45 alin.5 la proiectele de hotarare inscrise la punctele 1 si 2 este necesar vot 
secret. 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind schimbarea domnului 
Oancea Nicolae Florin din funcŃia de Viceprimar al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil cu 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” iar un consilier  

dintre membrii comisiei a fost absent. 
Dl. Borca Tiberiu 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotarare necesita vot secret. 
Dacă sunt discuŃii pe marginea acestui punct pe ordinea de zi, aveŃi cuvântul. 
Dl.łonea Vasile 
Proiectele supuse pe ordinea de zi sunt ca urmare a unei bătălii interne din PNL care pe 

mine mai puŃin mă interesează, aspectul acesta. Ceea ce mă interesează pe mine este că motivaŃia 
din Expunerea de motive, este şchioapă. Eu vin şi afirm aici că abia acum se ajunsese la un 
echilibru, la o stabilitate în Consiliu local, că nu toŃi votau într-o veselie proiectele hazardante ale 
Primarului Mircia Muntean prin care banii publici se scurgeau în alte direcŃii, prin care proiectele 
erau umflate ca preŃuri, că se venea cu suplimentări de fonduri la fiecare lucrare până la limita 
legală de 50%  şi în sfârşit se ajunsese la un echilibru, mai era o anumită teamă, cât de cât, că    
s-ar putea unele proiecte dacă au semne de întrebare să fie stopate. Ei, acum, vrem să revenim la 
aceeaşi cooperativă de vot, aceeaşi maşină de vot liberală care să treacă peste orice considerente 
şi de ordin moral şi de ordin legal şi să voteze într-o veselie ceea ce vrea Primarul Mircia 
Muntean. Asta o să fie. Banii publici…SpuneŃi aici că se afectau interesele comunităŃii locale.  
Eu cred că acum o să afecteze interesele comunităŃii locale. Iarăşi o să faceŃi gen sens giratoriu 
de 30 şi ceva de miliarde de lei, de 17 miliarde, de 20 de miliarde, adică 2 camioane de pământ şi 
câteva flori, asta costă 17 miliarde. O să aveŃi majoritatea deplină să puteŃi promova asemenea 
proiecte. Banii publici, banii comunităŃii locale se vor duce iarăşi pe astfel de proiecte. În sfârşit, 
aveŃi libertatea să zburdaŃi domnule Primar. Vă felicit, dacă o să  vă treacă acest proiect. AŃi 
reuşit o mare, o mare  victorie. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
MulŃumesc.  Vreau să-i răspund domnului consilier pentru că sigur, nu o să mă las jignit 

de domnia sa în stilul care l-a făcut deja remarcat spre deliciul telespectatorilor care ne privesc.  
Domnule łonea,  pe lângă faptul că mereu v-am reproşat că nu aŃi fost în stare să aduceŃi  

în faŃa Consiliului local un proiect interesant pentru municipalitate, că nu aŃi contribuit la 
realizarea nici unui lucru bun pentru oamenii acestui municipiu şi că printr-o abilitate poate 
demnă de invidiat, aŃi ştiut să distrugeŃi tot ce am construit. Vă fac însă o precizare de care ar 
trebui să vă fie ruşine, ruşine cu “r” mare, pentru că aceste lucrări s-au supus CurŃii de Conturi a 
României, experŃilor avizaŃi de către comisiile de specialitate ale Consiliului local şi toate au 
avut un singur răspuns: descărcare de gestiune. Adică, acte întocmite legal de aceşti truditori sau 
badjocoriŃi ai dumneavoastră care pe deasupra acestei descărcări ale experŃilor s-au mai dus şi la 
D.N.A., de unde au plecat toŃi împreună cu dumneavoastră cu un singur răspuns: neurmărire 
penală. Dovadă că, Consiliul local Deva îşi desfăşoară în bune condiŃiuni activitatea, că 
perturbările le-aŃi provocat dumneavoastră şi cu alŃii care fac imixtiune continuă. Iar dacă astăzi 
dumneavoastră şi colegii dumneavoastră, împreună cu mine, vom hotărâ să ne alegem alt 
viceprimar căruia să nu-i mai dea ordine nici cineva din laboratoarele P.S.D.-ului dar nici cineva 
din curtea Consiliului JudeŃean,  să nu mai badjocorească Consiliul local Deva şi să-i păstreze 
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personalitatea şi forŃa pe care o avem şi notorietatea pozitivă şi nu trebuie să o badjocoriŃi 
dumneavoastră.  

Poate dacă astăzi, domnul DuŃu ar fi fost propunerea mea pentru postul de viceprimar, 
dumneavoastră aŃi fi spus “mulŃumesc Consiliului local, mulŃumesc Primarului”. Cred că toate 
actele au fost corecte şi cinstite şi documentele aşa cum am arătat, verificate şi s-au dovedit a fi 
legale şi temeinice. Dacă nu a fost domnul DuŃu, daŃi-mi voie să am o mică reŃinere asupra 
activităŃii dumnealui şi asupra colaborării lui cu fostul viceprimar, nu înseamnă că noi vă vom 
badjocorii, că noi nu vom Ńine cont de dumneavoastră şi de părerile dumneavoastră critice care 
sigur au adus şi nu strică nimănui – nici chiar mie – şi de multe ori colegii mei au fost cei care au 
tras semnalul de alarmă că sunt anumite lucruri care lasă loc interpretărilor, domnule łonea. Aşa 
cum aŃi spus şi aŃi precizat corect “la limita legii”. Limita legii poate să fie ceva aşa abstract, nu 
ştii niciodată cât este limita legii. Principalul este ca legea să nu fie încălcată, principalul este ca 
noi să nu avem probleme în justiŃie aşa cum au alŃii din păcate şi din păcate o parte din ei sunt şi 
reprezentanŃi ai dumneavoastră. MulŃumesc. 

Dl.Borca Tiberiu 
Dacă mai sunt alte luări de cuvânt. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu vreau să reiau cuvântul. Noi am făcut o verificare. Domnul Viceprimar va trebui să 

prezinte personal un punct de vedere, dacă a fost sau nu prezent astăzi. Am făcut o verificare 
printr-o comisie care am dispus-o la domiciliul dumnealui. Dânsul nu s-a aflat acasă. A venit în 
mare viteză probabil anunŃat de cei care au mai tras cu urechea sau mai trag pe la uşile noastre, 
dar a făcut-o prea târziu. A venit acasă prea târziu. Comisia a stabilit, domnul Viceprimar, chiar 
dacă se află în concediu medical, trebuia să fie acasă nu plecat pe stradă fluierând şi făcând K-1 
la sala de sport a fostului nostru coleg dat afară în urmă cu 5-6 ani din Primăria Municipiului 
Deva, şeful serviciului  privatizare. MulŃumesc.  Să nu mai dăm nume. 

Dl.Borca Tiberiu 
Rog secretariatul tehnic să întocmeasca si sa distribuie buletinele de vot. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Fiecare partid să-şi numească câte un reprezentant în comisie, alături de domnul Socol şi 

domnul Preşedinte Borca. 
Dl.Borca Tiberiu 
S-au făcut următoarele propuneri pentru membrii comisiei din partea partidelor politice: 

dl.David Ioan, dl. łonea Vasile, dl. Kovacs Francisc, d-na Mermezan Ana Elena şi dl.Pogocsan 
Ferdinand 

Supun la vot comisia de numărare a voturilor cu următoarea componenŃă: dl. Socol 
Augustin, dl. Borca Tiberiu, dl.David Ioan, dl. łonea Vasile, dl. Kovacs Francisc, d-na 
Mermezan Ana Elena şi dl.Pogocsan Ferdinand. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Se  invită consilierii  la vot - în cabinele  special amenajate. 
Comisia a procedat la numararea voturilor  secrete 
Dl.Borca Tiberiu 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul votului secret.  
La vot au participat 19 consilieri 
18 voturi valabil exprimate, 1 vot nul 
 
Rezultatul votului secret 
14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 vot nul 
In urma votului secret exprimat a fost adoptata Hotararea de Consiliu nr.91/2010 

privind Schimbarea domnului Oancea Nicolae Florin din funcŃia de Viceprimar al municipiului 
Deva. Hotararea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 vot nul. 
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Punctul 2  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului 

municipiului Deva. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil cu 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” iar un consilier  

dintre membrii comisiei a fost absent. 
Dl.Borca Tiberiu 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotarare necesita vot secret. 
Rog să se  facă propuneri.  
Dl.Birău Mircea 
Propunerea grupului nostru de consilieri pentru funcŃia de viceprimar este colega noastră, 

doamna  consilier Oprişiu Corina. 
Dl.Borca Tiberiu 
Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, luăm o pauză pentru întocmirea buletinelor  de vot 

cu propunerea făcută. 
Se  invită consilierii  la vot - în cabinele  special amenajate. 
Comisia a procedat la numararea voturilor  secrete 
Dl.Borca Tiberiu 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul alegerii  

viceprimarului.  
La vot au participat 19 consilieri 
19 voturi valabil exprimate 
Rezultatul votului secret 
17 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”. 
In urma votului secret exprimat a fost adoptata Hotararea de consiliu nr.92/2010 

privind alegerea viceprimarului municipiului Deva. Hotararea a fost adoptata cu un numar de 17 
voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”. 

Vă rog să-mi permiteŃi să dau cuvântul noului viceprimar ales al Municipiului Deva în 
persoana doamnei Oprişiu Corina. 

D-na Oprişiu Corina 
StimaŃi colegi, domnule Preşedinte, domnule Primar, domnule Viceprimar, mulŃumesc 

mult pentru încrederea acordată. Vă asigur că în mine o să aveŃi un foarte conştiincios 
colaborator dar vă aduc la cunoştinŃă în acelaşi timp că voi rămâne în continuare la fel de 
vigilentă pentru apărarea interesului cetăŃeanului. MulŃumesc tuturor şi sper să colaborăm în cele 
mai bune condiŃii. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Poate că cea mai potrivită frază astăzi înainte de a o felicita pe doamna Viceprimar este 

“gata scandalul”. S-a terminat cu ura, s-a terminat cu indisciplina, s-a terminat cu prost gustul,   
s-a terminat cu debandada. Am ales o variantă care, deşi din punct de vedere politic nu ne 
convine foarte mult, cred că experienŃa omului ales, evidenŃiat nu numai o dată prin seriozitatea 
cu care a tratat proiectele de hotărâre ale municipalităŃii, de multe ori vot ”pentru” dar şi de 
foarte multe ori aşa cum a şi spus cu vot “împotrivă”, a dus desigur şi nu pot să ascund acest 
lucru la loby pe care l-am făcut şi eu atât cât am putut în rândul colegilor mei, atâŃia câŃi mai am. 
Să nu uitaŃi că nu toŃi au fost prezenŃi, că nu toŃi au dorit-o. Am fost însă suficienŃi ca astăzi să 
dăm o nouă speranŃă municipalităŃii, cel puŃin 1 an jumătate. De ce spun 1 an şi jumătate?! 
Pentru că aş minŃi din nou dacă aş spune 2 ani, dacă aş spune din nou că în ultima lună în plină 
campanie electorală nu se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat de 1 an şi ceva. Mă feresc cu 
abilitate să spun ceea ce am spus şi colegilor mei, ceea ce am spus-o şi cetăŃenilor de câte ori      
i-am întâlnit, că am tras şi eu semnal de alarmă că de multe ori în Consiliul local se iau decizii 
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bune, că de multe ori Consiliul local are dreptate în ceea ce face şi ceea ce spune dar că nu este 
admisibil atunci când colegii mei liberali votează pentru un reprezentant al P.D.L.-ului o fac rău 
şi fac un gest aşa zis necugetat iar atunci când colegii din P.D.L. sau din P.S.D. împreună 
votează împotriva colegilor liberali fac şi ei un gest la fel de rău. Nu! A fost o conjunctură, a fost 
o conjunctură şi o discuŃie pe proiecte iar astăzi proiectul nostru este un nou Viceprimar. Să-l 
respectăm. Să vă luaŃi locul aici lângă mine, să vă luaŃi toate atribuŃiile că nu mi le trebuie şi nu 
mi le-a trebuit şi le-am dat cu mare grijă şi cu mare sârguinŃă şi domnului viceprimar Oancea şi  
l-am lăsat aşa cum aŃi văzut şi cum nu s-a recunoscut nici măcar o dată în apărarea mea că a 
semnat ceea ce a vrut şi ceea ce nu a vrut în municipiul ăsta. Că mi-a spus că plec, ba plec. Am 
plecat şi cu Geoană la Orăştie, şi cu Geoană la Petroşani şi cu Geoană la Sebeş. Am plecat şi 
pentru colegii noştrii liberali la Timişoara sau la Bucureşti. Am plecat şi pentru proiecte. Asta nu 
înseamnă să mă tragă cineva de mână să spună că eu am plecat întotdeauna inutil sau 
întotdeauna, vezi Doamne, sunt singurul care distrug şi mă cert cu colegii. Sper ca acest lucru să 
se încheie astăzi şi repet, să avem împreună un nou început spre binele oamenilor şi spre binele 
dezvoltării în continuare a municipiului nostru. Eu vă mulŃumesc şi eu cred în buna colaborare.  

Vă mulŃumesc încă o dată! MulŃumesc! 
Diverse 

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

Deva, 09 aprilie 2010 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

Tiberiu Mircea Borca          Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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