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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 17 decembrie 2010, în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a convocării în şedinta extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Deva de către domnii consilieri Ţonea Vasile, Moş Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea 
Florin Nicolae, Chişotă Roxana, Borbeanu Simion Sandu, Lazăr Danil, înregistrată în Primaria 
municipiului Deva sub nr.42514/2010, 

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 Marcel Nicolae, 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.Viceprimar Marcel Morar 

 Grupul PNL să propună un Preşedinte de şedinţă întrucât domnul David este blocat în trafic 
şi nu ştim cât mai întârzie. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Propun pe domnul Oană Nicolae Dorin. 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 
 Supun la vot propunerea făcută de domnul Cuiava Dorel. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a  celor 14 consilieri prezenţi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

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 
14 consilieri, şi-a anuntat absenta dl Birau Mircea, d-na Mateucă Mădălina, dl. Ţonea Vasile şi dl. 
Kovacs Francisc. Întârzie la şedinţă dl.Dobrean Robert, dl. David Ioan  şi Costa Cosmin Cristian. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar Morar Marcel, domnul Secretar Augustin Socol, 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.Oană Nicolae Dorin 

În continuare, dau cuvântul  domnilor consilieri Tonea Vasile, Mos Ovidiu, Dobrean 
Robert, Oancea Florin Nicolae, Chisota Roxana, Borbeanu Simion Sandu, Lazar Danil, pentru 
prezentarea proiectului ordinii de zi.    

 
            I. Ordinea de zi este următoarea: 
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1. Participarea Consiliului local al municipiului Deva la majorarea capitalului social al SC 
Salubritate SA 

Iniţiatori domnii consilieri Tonea Vasile, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Florin 
Nicolae, Chisota Roxana, Borbeanu Simion Sandu, Lazar Danil. 

 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Domnilor consilieri, având în vedere faptul că am primit o adresă din partea societăţii 
Salubritate S.A. - pe care bănuiesc că aţi citit-o, dânşii au întrunit o adunare generală extraordinară 
a acţionariatului prin care au revocat precedenta hotărâre a Adunării Generale prin care solicitau 
majorarea capitalului social. Prin această ultimă hotărâre renunţau la majorarea capitalului social.  

Din acest punct de vedere aş solicita sprijinul Compartimentului juridic din cadrul 
Primăriei, pentru a ne spune dacă proiectul pe care l-am iniţiat şi pe care vroiam să-l supunem  
votului dumneavoastră mai are obiect sau nu, având în vedere faptul că acţionarul majoritar a 
renunţat la decizia de majorare a capitalului social. 

Dl. Socol Augustin 
Proiectul de hotărâre iniţiat de dumneavoastră a rămas fără obiect. Nu acţionarul majoritar, 

toţi acţionarii au hotărât abrogarea, nu revocarea hotărârii precedente privitoare la majorarea 
capitalului social. Deci, proiectul de hotărâre a rămas fără obiect. Indiferent care este poziţia 
Consiliului  local, cu 17 % nu poate determina o majorare a capitalului social. 
 Dl. Oancea Nicolae Florin 
 Vă mulţumesc. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În sală este prezent domnul Dobrean Mircea şi domnul Costa Cosmin Cristian, deci sunt 16 
consilieri. 
 Proiectul de hotărâre a rămas fără obiect. Dacă la punctul Diverse doriţi să discutăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule  Preşedinte, poziţia celor care au dorit să iniţieze acest proiect de hotărâre este că 
acest consiliu, Consiliu local, este bine să menţină cei 17% ca şi contribuţie în această societate. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnule coleg, numai puţin. Faţă de faptul că am rămas fără proiect, orice discuţie avem 
noi, rămânem cu 17%. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mulţumim frumos. Sărbători fericite vă doresc! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, este o şedinţă de consiliu şi vreau să ... 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Pe proiectul acesta care a rămas fără obiect acum mai stăm, cât mai stăm? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă am venit aici, hai să-l să dezbatem. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Noi am rămas cu 17%. 
 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am rămas cu 17% şi oricum nu era mai mult de 17%. Vreau să vă spun şi vreau să se 
consemneze că am dorit ca cei 17 % să rămână ai Consiliului local. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 

Am înţeles. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Asta a fost poziţia şi pentru asta am convocat această şedinţă. 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
Declar închise lucrările şedinţei. 

 
 

Deva, 17 decembrie 2010 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

  Oană Nicolae Dorin                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 
  
 


