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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 26 februarie  2010,   în şedinţa  ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr.363/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari Oancea 
Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, directori, precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
D-na Chişotă Roxana 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă că 

din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
18 consilieri, şi-au anunţat absenţa dl.Birău Mircea Catălin, dl.Lazăr Danil şi dl.Borca Tiberiu 
Mircea. 

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

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
În sală sunt prezenţi câţiva profesori care doresc să ia cuvântul. 
D-na Nicula Viorica 
Stim foarte bine problema dumneavoastră şi Hotarârea de Guvern 1618 pe care o cunoaşteţi 

şi dumneavoastră. 
Am fost de nenumărate ori la Ispectoratul Şcolar pentru a ne spune forma finală propusă de 

ei privind această reorganizare. Forma finală, au spus până ieri, că este cea din 02 februarie. Azi 
dimineaţă la ora 10 a venit o altă formă care spun ei că este forma finală. În cazul dumneavoastră 
este altceva decât era pe ordinea de zi, fapt pentru care am cerut retragerea de pe ordinea de zi. 

Vă explic în continuare. Această reorganizare are legătură cu cheltuielile de personal ale 
dumneavoastră care sunt asigurate integral din bugetul de stat. Începând cu Legea 11/2009 a 
bugetului de stat pe 2010, cheltuielile de personal nu pot fi asigurate decât din bugetul de stat, noi 
nu putem pune nici un leu din bugetul local. Deci, reorganizarea nu are treabă cu utilităţile plătite 
de aceste unităţi de învăţământ, ci din cauza cheltuielilor de personal. Tocmai de aceea 
Inspectoratul face aceste propuneri. Deci, nu sunt implicate cheltuielile materiale, ci cheltuielile de 
personal. Această reorganizare să asigure cheltuieli de personal aşa cum sunt împărţite prin 
Hotărârea 1618, de aceea se produc aceste comasări. 

Toată discuţia trebuie să o aveţi cu inspectoratele. Rolul Consiliului local este doar 
consultativ. Noi, în următoarea şedinţă, vom repune din nou pe ordinea de zi sub forma pe care am 
primit-o azi dimineaţă.  

D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Stimaţi consilieri, deja la această oră mai sunt câteva zile până când trebuie să facem 

situaţiile pentru septembrie anul viitor, viitorul an şcolar. De ce în ultima zi? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Doamnă, noi convocăm şi săptămâna viitoare, şedinţă pentru dumneavoastră, nici o 
problemă. Noi putem convoca în situaţia aceasta şi imediat, de pe o zi pe alta. Cred că, consilierii 
ştiu acum despre ce este vorba şi vor înţelege şi vor veni cu toţii şi vor lua decizia. Dumneavoastră 
trebuie să clarificaţi acolo. Dacă azi consilierii au un alt punct de vedere, îi rog să spună. 

Dl.Ţonea Vasile 
Domnule Primar, aici, în adresa Inspectoratului Şcolar spune aşa, şi vă citesc ultima frază: 

“în cazul în care veţi refuza acordul consultativ” şi vă spun că nu este chiar consultativ, ei nu pot 
să ia o decizie şi să o fundamenteze fără acordul nostru, al Consiliului local, pentru că suntem parte 
din această decizie, deci “… acordul consultativ privind reteaua şcolară, vă rugăm să ne 
comunicaţi în scris argumentele deciziei dumneavoastră”. Dar, Inspectoratul Şcolar nu a avut 
bunul simţ să ne spună care sunt argumentele pentru care propune aşa! Când o să vină cu 
argumente raţionale nu sentimentale, nu politice sau de altă natură, când o să ne spună de ce a 
făcut treaba aceasta, de ce a mers cu formula asta şi această decizie, atunci spunem şi noi dacă 
suntem sau nu suntem de acord şi o să ne motivăm şi noi acordul sau neacordul în treaba aceasta 
dar nu aşa, vii şi dai o formulă ad-hoc, fără nici o bază raţională şi pui pe drumuri atâţia oameni 
care zic că, totuşi nu sunt oricine. 

D-na Nicula Viorica 
Eu aş propune ca pentru şedinţa următoare să cer în scris Inspectoratului, să ne dea 

motivele pentru care a făcut această reorganizare. 
Dl.Ţonea Vasile 
Nu, argumentele. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Cred că această problemă tot cu un cadru legal se poate rezolva, exact cum spune doamna. 

Dumneavoastră, legal, juridic, trebuie să cereţi Inspectoratului. Noi, ca şi persoane fizice, putem 
doar să venim la aceste şedinţe. 

D-na Nicula Viorica 
Şi dumneavoastră puteţi solicita Inspectoratului argumentele care au stat la baza propunerii. 
D-na Nae Mariana – Grup Şcolar Horea 
Nu ni s-au spus. 
D-na Nicula Viorica 
Ca şi noi, şi dumneavoastră aveţi acest drept. 
D-na Nae Mariana – Grup Şcolar Horea 
Când a fost la Grupul Horea zilele trecute l-am întrebat pe domnul general de trei ori şi nu 

ne-a răspuns. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 

 Deocamdată noi nu ştim care este noua hotărâre, dat fiind faptul că doar azi dimineaţă s-a 
primit, nu ştim despre ce este vorba. 
 D-na Nicula Viorica 
 Eu vă pun la dispoziţie această propunere. 

D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
 Nu se precizează locaţia, se precizează numai că se comasează cele două şcoli, atât. 
 În legătură cu această problemă, noi nu am avea foarte multe de comentat. Se comentează 
sediul, atât. 
 D-na Nicula Viorica 
 Sediul şi persoana juridică. 

D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Dumneavoastră ce întreprindeţi? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce doresc părinţii şi profesorii. Ce putem să întreprindem?! Decât să respect legea, să 

înţeleg că există o grilă impusă de Guvern, de Ministerul Învăţământului în speţă,  în care se spune 
“se comasează X şi Y şcoală”- ca să nu dăm un exemplu. Să trece direct la problema sensibilă. Nu 
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este chestiunea profesorilor, că dumneavoastră aveţi fiecare o normă şi un număr de elevi şi o 
respectaţi. Este problema pentru cei care au doi contabili, să spunem, doi administratori, doi 
directori adjuncţi şi atunci prin această formă ministerială am înţeles eu,  că se doresc comasările 
în toată ţara, nu este numai la Deva. Vă asigur că noi, Consiliu, vom ţine cont de părerea părinţilor, 
pentru că a cui interes apărăm? Interesul nostru, a tuturor aleşilor locali este să fie bine nu 
Inspectorului şi Ministerului, dar nici nu putem să nu ţinem cont de lege. Dacă legea spune clar că 
trebuie să se comaseze, să dispară mai multe posturi de administratori, de directori şi de contabili, 
că nu mai există numărul de elevi, atunci trebuie să ne supunem. 

D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Dar noi nu avem nici o problemă cu acest lucru, problema este de sediu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu aveţi nici o problemă, atunci despre sediu staţi de vorbă cu Inspectoratul şi noi vă 

respectăm opinia. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Cred că aţi înţeles greşit întrebarea mea. Dumneavoastră ce o să întreprindeţi ca să 

clarificaţi situaţia? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este şedinţă interioară, acum nu putem că avem şi noi dezbaterile noastre. Nu putem pleca 

din şedinţă, nici eu nici colegii mei pentru că şi ei trebuie să fie prezenţi aici, dar după ce se 
încheie şedinţa sper să mai găsim pe cineva - că este vineri azi, şi cred că şi Inspectoratul are 
program redus, dar până luni... 
 D-na Nicula Viorica 

Imediat ce o să primesc un răspuns de la Inspectorat la ceea ce v-am spus, o să vi-l comunic 
dumneavoastră. 

D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Ar trebui să-l cereţi. 
D-na Nicula Viorica 
V-am spus că o să-l cer, doamnă. Am spus, cred, destul de clar. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Eu în acest moment insist ca acest răspuns să fie cerut de către dumneavoastră. Din punctul 

meu de vedere, acel lucru înseamnă ce decideţi în momentul acesta. Să cereţi răspunsul ca să vă 
puteţi lămuri. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Fiţi convinsă că vă apărăm. Fiţi convinsă. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Dar nu este vorba să ne apăraţi pe noi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Singurul lucru de care îmi este ciudă, este că ne-aţi furat startul la şedinţă, aveam noi un alt 

start aici, mai dur, că este o şedinţă mai furtunoasă.  
D-na Nae Mariana  - Grup Şcolar Horea 
Aşa este când apar profesorii la şedinţele dumneavoastră. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, astea sunt probleme noastre locale. 
D-na Nae Mariana  - Grup Şcolar Horea 
Dacă doriţi facem o lecţie educativă, că suntem destui. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu cred că trebuie. Aţi venit foarte mulţi şi atunci eu am insistat să ne lămurim că nimeni 

nu vă vrea răul. 
D-na Nae Mariana  - Grup Şcolar Horea 
Nu consideraţi că era logic ca unităţile şcolare care nu au bază materială să se lipească la 

cele care au bază materială?! 
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D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Vreau să aud încă o dată de la dumneavoastră. Inspectoratul decide sediul? Da sau nu?! 

Asta vreau să ştiu acum, că sunteţi mai informaţi decât noi. Inspectoratul decide sediul? Da sau  
nu?! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Inspectoratul la propunerea dumneavoastră. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Deci, dumneavoastră spuneţi un “da” hotărât întrebării mele? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Inspectoratul decide sediul?  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu, dumneavoastră decideţi. 
D-na Profesor  – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Consiliul local este cel care va decide unde vom funcţiona. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Faceţi lumină domnule Ţonea. Haideţi să nu mai încurcăm. Consilierii v-au răspuns tacit 

da,  nu au altă propunere decât cea a dumneavoastră. Dacă este vreunul cu altă propunere, să ridice 
mâna. Vedeţi că toată lumea tace. Suntem aici toată echipa de conducere, cu aparat, cu executiv cu 
tot. Suntem de partea dumneavoastră. Altceva ce să vă mai spunem? Toţi suntem de acord să 
stabiliţi dumneavoastră sediul. 

D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Nu aţi răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o. La următoarea şedinţă voi veni cu 

argumente legale, vă promit, că mă interesez şi voi veni cu argumente legale. 
D-na Nicula Viorica  
O să vă aşteptăm. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Facem o şedinţă săptămâna viitoare, o şedinţă extraordinară. Când este problema rezolvată, 

facem  şedinţă. Dna Nicula, când? 
D-na Nicula Viorica  
În 5 martie, o să-i anunţăm mai bine. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu. 
D-na Nicula Viorica 
Miercuri. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Miercuri la ce oră? 
D-na Nicula Viorica 
La 12. Oricum anunţ directorii. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Sper că de data asta să nu ne mai trimiteţi din sală. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Ţineţi legătura cu doamna director economic.  
D-na Nicula Viorica 
Puteţi rămâne în sală, doamnă. 
D-na Necula  Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Domnule Primar, noi vă mulţumim oricum că ne-aţi ascultat. Domnule Primar, domnilor 

consilieri, vă mulţumim că ne-aţi ascultat. Sperăm că discuţiile să se termine cu bine. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
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Eu sper să fie un model şi de acum înainte principiul pe care dumneavoastră l-aţi impus, să 
fim toţi în acelaşi loc şi aici, în şedinţă de consiliu. Aşa ar fi frumos. 

D-na Chişotă Roxana 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 22 ianuarie 2010 şi din 27 ianuarie 2010, 
precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului local.  

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

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “înaintea fiecărei 
şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinţei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinţelor 
Consiliului local din data data de 22 ianuarie 2010 şi din 27 ianuarie 2010 însoţit fiecare de un 
proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestora.  

 

Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva  din data de 22 ianuarie 2010  

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului nr.38/2010, cu 
respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 19 puncte si 3 puncte suplimentare. S-au adoptat 
19 hotarari, respectiv de la nr.1-19.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 22 ianuarie 2010.  

 
Sinteza Procesului Verbal al şedinţei Consiliului local Deva  din data de 27 ianuarie 2010 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului nr.107/2010, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Chisota Roxana. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv de la 
nr.20 - 23.  

Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie cu privire 
la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 23 decembrie 2009.  

D-na Chişotă Roxana 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 22 ianuarie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 22 ianuarie 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi 

a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 ianuarie 2010. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 ianuarie 2010 se aprobă cu unanimitatea de voturi 

a celor 18 consilieri prezenţi. 
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. Informare privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Deva în anul 
2009; 

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

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva;   
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii al Casei de Cultura „Dragan 

Muntean” Deva aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri, destinate 
inchirierii, precum si a listei de prioritati cu acesti solicitanti, valabile pentru anul 
2010, stabilite de Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse de solicitantii de 
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre A.N.L. in cadrul 
programului „Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Acordarea avizului cu rol consultativ pentru reorganizarea unor ordonatori tertiari 

de credite si a unor centre de executie bugetara de pe raza municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire locuinta familiala D+P+M, imprejmuire teren, extindere retele utilitare, 
bransamente aferente” Deva, str.N. Tonitza, f.n., judetul Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare 

pe Aleea Constructurilor, zona Bl.E3” din municipiul Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

7. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma 
parcare zona str.D.Zamfirescu, tronson cuprins intre B.O3 – O4” din municipiul 
Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare pe strada 

George Enescu, bl.P4” din municipiul Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

9. Aprobarea Studiului pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe 
strada Bejan la blocul 60” din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Brâncusi din municipiul Deva”; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

11. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Drum pietruit intre 
satele Cristur si Archia apartinatoare municipiului Deva” 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 

prelungire strada Gheorghe Lazar” din municipiul Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

13. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Refacere trepte 
exterioare pe B-dul Iuliu Maniu” din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala in baza Legii nr.15/2003; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

15. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.106/2009 privind completarea 
Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local nr.470/2008 privind aprobarea 
amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte proprietate 
personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de 
prevederile Legii 15/2003, republicata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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16. Modificarea Anexei la Hotararea nr.516/2007 privind aprobarea Acordului intre 
Consiliul local al municipiului Deva si Asociatia Salvital Hunedoara, ulterior 
modificata; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Alocarea de la bugetul local a sumei de 46000 lei in vederea organizarii 

manifestarilor prilejuite de ziua de 8 Martie – Ziua Internationala a femeii; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

18. Instrainarea prin licitatie publica a unui spatiu comercial in suprafata de 106,56 mp., 
situat in Deva, str.Mihai Viteazu, f.n., proprietatea privata a municipiului Deva;  

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Instrainarea prin licitatie publica a unui spatiu comercial in suprafata de 61,66 m.p., 

situat in Deva, str.Mihai Viteazu, f.n., proprietatea privata a municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

20. Trecerea unui teren in suprafata de 12 mp., din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 12 mp., proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, la intersectia B-dul Decebal cu str.I. 
Creanga, langa bl.23; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Instrainarea prin licitatie publica a unui spatiu comercial in suprafata de 34,16 m.p., 

situat in Deva, str.Mihai Viteazu, f.n., proprietatea privata a municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

23. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei 
speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
24. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.367/2009 si aprobarea asocierii 

Municipiului Deva cu SC Landparking Cars SRL Deva, in vederea amenajarii si 
exploatarii parcarilor publice din municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea transmiterii in administrare catre Serviciul public intretinere si 

gospodarire municipala Deva, a parcarilor publice cu plata de pe raza municipiului 
Deva; 
Iniţiatori consilieri Oancea Nicolae, Tonea Vasile, Oprisiu Corina, Pogocsan 
Ferdinand si Mermezan Ana    

III. Diverse 
D-nul Primar Mircia Muntean: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun retragerea punctului 3 suplimentar si suplimenarea 

cu proiectele de hotarare suplimentare prezentate: 
1. Aprobarea studiului de fezabilitate “Canalizare menajera pe strada Balata, municipiul 

Deva – portiunea peste linia ferata”;  
2. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate in 

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

3. Retras; 
4. Incetarea contractelor de inchiriere nr.6050/2009 si 6051/2009 pentru spatiile situate in 

Deva, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.13 respectiv str.A.Iancu nr.1 bl.H1 parter; 
5. Aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de inchiriere nr.6051/2009 incheiat intre 

municipiul Deva si doamna Cocos Adriana Elena; 
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6. Aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de inchiriere nr.6050/2009 incheiat intre 
municipiul Deva si domnul Gherghel Bogdan Cristian; 

D-na Chişotă Roxana 
Cine este pentru ordinea de zi prezentata si completata?  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
             1 abţinere (Dl.Kovacs Francisc) 
 Dl.Kovacs Francisc 

Mă abţin pentru punctele suplimentare pentru că nu se respectă legea. Este o şedinţă 
ordinară. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la pct.1-4,6-14,16,23, pct. suplimentare 1, 3, se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:5,17,20 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:15,18,19,20, 
21,22,24,25, pct. suplimentare 2, 4, 5, 6  se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   

De asemenea pct.18, 19, 21, 22, 24 necesita vot secret. 
 
            I. Informare privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Deva în anul 
2009; 

I. 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 pentru personalul din cadrul 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. 
D-na Presecan Adriana 
În calitate de şef Birou fonduri nerambursabile, am o rugăminte. În loc de 2 posturi vacante  

să ni se dea 2 posturi ocupate de personal şi dacă se poate să fie din domeniul economic. Noi avem 
acum proiect şi avem nevoie de personal calificat economic, nu de posturi vacante care nu se pot 
ocupa. 

D-na Nicula Viorica 
Vă spun argumentele care au stat la baza acestui proiect de hotărare. La momentul în care 

am înfiinţat acest birou care implementează proiectele prin care s-au atras fonduri nerambursabile, 
considerăm că personalul de acolo poate face procedura de achiziţie. Făcând o adresă către 
ANRMAP ne spune foarte clar că procedura de achiziţie nu se poate realiza decât prin 
Compartimentul de achiziţii. Drept urmare, persoana de specialitate Davidescu Mircea a fost repus 
înapoi în Compartimentul de achiziţii şi am oferit un alt post vacant pentru ca toate achiziţiile şi în 
sensul fondurilor nerambursabile să meargă în mod normal, pentru că procedurile nu puteau fi 
făcute decât prin Compartimentul de achiziţii. Domnul Szots poate să confirme, pentru că am 
discutat cu dansul şi el coordonează toată activitatea aceasta. 
 Pentru cealaltă persoană, care a ajuns la Direcţia economică, este în cunoştinţă de cauză cu 
ceea ce noi facem în Direcţia economică şi are experienţă. Doamna care a plecat de la mine şi este 
în concediu de maternitate nu putea fi înlocuită decât de această persoană, urmând ca, după 2 ani 
când se întoarce colega mea din maternitate să redau această persoană înapoi, că am înţeles că este 
foarte bună.  
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 În acelaşi timp, posturile sunt blocate de 1 an de zile. Biroul implementare programe are în 
derulare un singur proiect. Consider că pentru un singur proiect, pe care-l implementează în 
momentul de faţă, sunt suficiente persoanele care se ocupă în momentul de faţă. Când vor mai 
câştiga alte proiecte vom da personal suficient ca să poată să-şi desfăşoare activitatea în condiţii 
bune. 

D-na Presecan Adriana 
 După cum ştie doamna director, care este asistent manager în această echipă de 
implementare a proiectului în curs de derulare, Davidescu Mircea are calitatea de expert economic. 

D-na Nicula Viorica 
O să o aiba şi în continuare. 
D-na Presecan Adriana 
Deci, el va fi mutat. Nu am fost împotriva a fi mutate două persoane, dar îmi trebuie 

persoane care au altă activitate de derulat la proiecte, nu ceea ce se derulează în contabilitate. 
D-na Nicula Viorica 
Dânsul o să-şi facă activitatea în continuare la tot ceea ce a fost pe proiect. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este o problemă a Consiliului, dar vă informăm că am dispus de la Serviciul social, de 

la Cadastru, o persoană care are aceleaşi atribuţii şi aceleaşi pregătiri să facă parte din biroul 
doamnei Adriana. Deci, există o persoană care împreună – să fie şi pe placul colegei noastre - să 
poată lucra. Am găsit o persoană din cadrul serviciilor publice. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Să ştiţi că am analizat cu doamna Nicula această situaţie şi am ajuns la concluzia că soluţia 
propusă de dânsa este momentan cea mai bună. 

D-na Chişotă Roxana 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.24/2010 
Punctul 2 

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

a noului stat de functii al Casei de Cultura „Drăgan Muntean” Deva aflată în subordinea 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile  
Domnule  Primar,  eu  nu înţeleg de ce din organigrama Casei de Cultură  face  parte  şi  un  

consilier juridic?! Aş vrea să întreb câte procese a avut Casa de Cultură de-a lungul timpului, dacă 
este cazul vreodară să aibe vreun proces nu există un jurist în Primărie care să susţină în instanţă 
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litigiile acestea? De ce este necesar? Am dat afară un om care era bun la toate, repara şi scările, şi 
curentul electric. Acela nu a fost bun acolo. Am găsit pe cineva care s-ar putea ca de acum 100 de 
ani să nu aibe nici un proces. 

D-na Sima Lucica - consilir juridic Casa Cultură 
Sunt consilier juridic la Casa  de  Cultură, angajat conform Legii 76/2002. Potrivit  legii  au  

obligaţia să mă ţină pe post 3 ani de zile. M-au angajat din şomaj. Dacă desfiinţau postul de 
consilier juridic trebuia să returneze toţi banii care i-au primit de la AJOFM. 
 Anul trecut s-au făcut disponibilizări. Într-adevăr s-a dat instalatorul afară din cauză că 
lucrările se plăteau, nu era calificat. Doamna director a luat în considerare faptul că, din moment ce 
plăteşte lucrările, nu avea nevoie să-l ţină pe post pe instalator. 

D-na Chişotă Roxana 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                      4 abţineri (Dl. DobreanRobert, Dl. Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian  

                                       şi Dl. Ţonea Vasile ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.25/2010 
Punctul 3  

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

care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, precum si a listei de prioritati cu 
acesti solicitanti, valabile pentru anul 2010, stabilite de Comisia sociala de analiza a dosarelor 
depuse de solicitantii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre A.N.L. in 
cadrul programului „Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
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Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Muntianu Daniela 
Din greşeală de dactilografiere s-au greşit numele unor persoane din cele două anexe, deci 

nu aducem modificări la punctaj sau numărul de camere ci doar la numele persoanelor. Dacă-mi 
permiteţi, vă citesc cum se modifică: 

- Roşeanu Adrian se modifică în Roşean Adrian 
- Ştefanache Letiţia se modifică în Rusu Letiţia 
- Ardean Simona Marinela se modifică în Ardeanu Simona Marinela 
- Călean Mihaela Alina se modifică în Călean Mihaiela Laura 
- Gros Cosmin Ioan se modifică în Gros Ioan cosmin 
- Cupşa Maria Carmen se modifică în Cupşa Mioara Carmen  
- Mocan Victor Marius se modifică în Mocan Marius Victor 
- Domotor Denis Lucian se modifică în Domotor Denis Iulian 
- Chirila Raul se modifică în Chirila Virgil Raul 
- Chirea Dana Mihaela se modifică în Chirea Diana Mihaela 
- Dăscalescu Alin Ion se modifică în Dăscalescu Alin Ioan 
- Andrei Cristina Elisabeta se modifică în Andrei Cristina Elisabeth 
- Crihan Elena Angelica se modifică în Crihan Elena Angela 

D-na Chişotă Roxana 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinânt cont de modificările propuse de 
compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.26/2010 
Punctul 4 

Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea avizului cu rol 
consultativ pentru reorganizarea unor ordonatori tertiari de credite si a unor centre de executie 
bugetara de pe raza municipiului Deva. 

D-na Nicula Viorica 
Asta este reorganizarea ce a avut loc la 31.12.2009, deci nu are legătură cu hotărârea cu  

comasarea şi se şi aplică. Deci, nu este nici un fel de problemă. Nu are legătură. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian Sandel 
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Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

 Dl.Cuiava Dorel 
 Ieri am discutat cu domnul director de la Andrei Mureşanu şi mi-a spus că şcoala este în 
programul de reabilitare termică, având în  vedere că a fost construită în 1974. Vrea să ştie dacă se 
continuă sau nu acest program de reabilitare termică. 

D-na Nicula Viorica 
Încercăm să-l continuăm. 

 Dl.Cuiava Dorel 
Mulţumesc. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.27/2010 
Punctul 5 

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 D+P+M, 
imprejmuire teren, extindere retele utilitare, bransamente aferente” Deva, str.N. Tonitza, f.n., 
judetul Hunedoara. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 
 Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

D-na Chişotă Roxana 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.28/2010 
Punctul 6 

Dl. Primar Mircia Muntean   
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  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe Aleea Constructurilor, zona Bl.E3” 
din municipiul Deva. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil, cu amendament, când se va scoate la licitaţie să se 

scoată pe sistem electronic de achiziţii publice lucrarea. 
Dl.Ghergan Florian Sandel  
Comisia de buget a avizat favorabil cu acelaşi amendament. 
D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. Vă rog să mai spuneţi o 

dată amendamentul. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 
 Dau citire amendamentului: “fără fracţionarea lucrărilor” şi doi: “introducerea publicaţiilor 
de licitaţii pentru lucrări pe sistemul electronic de achiziţii publice”. Acesta este amendamentul. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 Am o întrebare. De ce fără fracţionarea lucrărilor? 
    Dl.Ghergan Florian 
  Aşa spune legea. 
 Dl. Ţonea Vasile 
            Întrebarea mea este mai adâncă un pic, dar mă rog. 
    Dl.Primar Mircia Muntean 
  Domnule Ţonea, stricaţi majoritatea şi nu vi se mai întoarce votul. Puneţi întrebări 
incomode. 
 Dl. Ţonea Vasile 
    Sunt de acord cu amendamentul. 

D-na Chişotă Roxana 
    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.29/2010 
Punctul 7 

Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare zona str.D.Zamfirescu, 
tronson cuprins intre B.O3 – O4” din municipiul Deva. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.30/2010 
Punctul 8 

Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Parcare pe strada George Enescu, bl.P4” din municipiul 
Deva. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi  amendament propus la punctul 6. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la puctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.31/2010 
Punctul 9 

Dl. Primar Mircia Muntean   
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului pentru 
executarea lucrarii „Amenajare platforma parcare pe strada Bejan la blocul 60” din municipiul 
Deva. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi  amendament propus la punctul 6. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.32/2010 
Punctul 10  

Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Brâncusi din municipiul Deva”. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi  amendament propus la punctul 6. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.33/2010 
Punctul 11  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Drum pietruit intre satele Cristur si Archia apartinatoare 
municipiului Deva”. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.34/2010 
Punctul 12  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare prelungire strada Gheorghe Lazar” din 
municipiul Deva. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi  amendament propus la punctul 6. 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.35/2010 
Punctul 13  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru executarea lucrarii „Refacere trepte exterioare pe B-dul Iuliu Maniu” din 
municipiul Deva. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi  amendament propus la punctul 6. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.36/2010 
 
 
Punctul 14  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea cererilor de 
atribuire a terenurilor in folosinta gratuita tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in baza Legii nr.15/2003. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Dobrean Robert 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.37/2010 
Punctul 15  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.106/2009 privind completarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului 
local nr.470/2008 privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de 
locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza 
de prevederile Legii 15/2003, republicata. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.38/2010 
 
Punctul 16 

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea nr.516/2007 privind aprobarea Acordului intre Consiliul local al municipiului Deva si 
Asociatia Salvital Hunedoara, ulterior modificata. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie socială a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
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            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.39/2010 
Punctul 17  

Dl. Primar Mircia Muntean   
  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a 
sumei de 46000 lei in vederea organizarii manifestarilor prilejuite de ziua de 8 Martie – Ziua 
Internationala a femeii. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian Sandel  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, avem o propunere. La articolul 2 să se 

precizeze doar că “Suma prevăzută la art.1 va fi alocată din bugetul local”, fără să se precizeze 
capitolul, titlul şi alineatul pentru că sunt mai multe. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Încă o precizare. Prezenţa consilierilor bărbaţi obligatorie. Femeile, ramane la latitudinea 
lor.  
 Dl.Panduru Carol 

Cu cine ar dansa daca nu am fi noi?! 
Dl.Primar Mircia Muntean  
La femeile consilieri nu pot să le spui că este obligatoriu.  
D-na Oprişiu Corina 
Cât este alocat pentru cocktail? 
D-na Nicula Viorica 
Cam jumătate pentru fondul acela de 100 de ron şi restul pentru organizarea acţiunii şi 

pentru o floare.  
D-na Oprişiu Corina 

 Având în vedere perioada prin care trecem, consider că suma pentru eveniment… 
 D-na Nicula Viorica 

Cam 60% este în total. În funcţie de numărul de doamne care figurează la fiecare serviciu. 
D-na Oprişiu Corina 
Câte doamne sunt? 

 D-na Nicula Viorica 
250-270 de doamne. 
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D-na Oprişiu Corina 
Eu totuţi insist să tăiem de la partea de cocktail. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da, băutură mai aduceţi şi de acasă, bărbaţii. 

 D-na Nicula Viorica 
Începând cu anul 2010 funcţionarii nu mai beneficiază de nici un fond de premiere, salariile 

sunt mai mici decât în anul 2009 şi munca este de două ori mai multă. 
Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă merită doamnele sau nu. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Interesant că vine propunerea de la o doamnă, mă aşteptam să vină de la un domn. 
D-na Oprişiu Corina 
Cunosc problema. Suma de 100 de lei să rămână, dar la partea festivă eu cred că se poate 

reduce.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supuneţi la vot amendamentul, să vedem dacă trece. 
D-na Oprişiu Corina 
Suma de 100 de lei să rămână pentru fiecare doamnă şi să lăsăm maxim 10.000 lei pentru 

partea de cocktail. 
Dl.Kovacs Francisc 
Poziţia colegei mele mi se pare normală, foarte pertinentă, femeile sunt invidioase. De 

aceea vă rog să-mi spuneţi şi mie cele 250 de invitate de unde sunt? 
D-na Nicula Viorica 
Din aparatul de specialitate şi toate serviciile şi instituţiile subordonate, aşa cum am făcut 

în fiecare an. 
Dl.Oană Nicolae Dorin  
Să supuneţi la vot amendamentul. 
D-na Oprişiu Corina 
Avem 200 de femei, domnule Primar, la Poştă în Timişoara şi cu asta m-am ocupat, de 

aceea ştiu. 
D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot amendamentul doamnei Oprişiu Corina. 
 S-a votat cu 2 votuti pentru (D-na Oprişiu Corina şi D-na Mateucă Mădălina) 
          16 voturi împotrivă. 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot tinand seama de modificarea 
compartimentului de specialitate. 

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

                      1 abţinere (D-na Oprişiu Corina) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (D-na Oprişiu Corina) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (D-na Oprişiu Corina) 

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

                      1 abţinere (D-na Oprişiu Corina) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru şi 

                      1 abţinere (D-na Oprişiu Corina) 

A fost adoptată Hotărârea nr.40/2010 
Punctul 18  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înstrainarea prin licitatie 
publica a unui spatiu comercial in suprafata de 106,56 mp., situat in Deva, str.Mihai Viteazu, f.n., 
proprietatea privata a municipiului Deva. 
 Dl.Oana Nicolae Dorin 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 

Dl. Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din Comisia de selectare a ofertelor propun să facă parte: dl.David Ioan, dl.Ghergan 

Florian, dl. Borca Tiberiu şi dl. Lazăr Danil. În calitate de membrii supleanţi propun pe: d-na 
Mateucă Mădălina, dl. Morar Marcel, dl.Oană Nicolae Dorin şi dl. Oancea Florin. 

D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerea facuta. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi 

valabile. 
Comisia de selectare a ofertelor: 

- Dl.David Ioan – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Borca Tiberiu – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil – 18 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea – 18 voturi “pentru” 
- D-na Nuţu Silviana– 18 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria– 18 voturi “pentru” 

Membrii supleanţi: 
- D-na Mateucă Mădălina– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Morar Marcel– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Oană Nicolae Dorin– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Oancea Nicolae Florin– 18 voturi “pentru” 
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.41/2010 
Punctul 19 
           Dl. Primar Mircia Muntean   
    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înstrainarea prin licitatie 
publica a unui spatiu comercial in suprafata de 61,66 m.p., situat in Deva, str.Mihai Viteazu, f.n., 
proprietatea privata a municipiului Deva. 
 Dl.Oana Nicolae Dorin 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 

Dl. Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din Comisia de selectare a ofertelor propun să facă parte: d-na Mateucă Mădălina, 

dl.Morar Marcel, dl.Oancea Nicolae Florin şi d-na Oprişiu Corina. În calitate de membrii supleanţi 
propun pe: dl.Oană Nicolae Dorin, dl.Panduru Carol, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Dobrean 
Robert. 

D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmeasca şi să distribuie 

buletinele de vot cu propunerea facuta. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi 

valabile. 
Comisia de selectare a ofertelor: 

- D-na Mateucă Mădălina– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Morar Marcel– 17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Oancea Nicolae Florin– 17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Oprişiu Corina– 18 voturi “pentru” 
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- Dl.Jarnea Horea– 18 voturi “pentru” 
- D-na Nuţu Silviana– 18 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria– 18 voturi “pentru” 

Membrii supleanţi: 
- Dl.Oană Nicolae Dorin– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Panduru Carol– 17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl.Pogocsan Ferdinand– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Dobrean Robert – 18 voturi “pentru” 
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.42/2010 
Punctul 20  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 
suprafata de 12 mp., din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu  a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.43/2010 
Punctul 21 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 12 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, la intersectia B-dul Decebal cu str.I. Creanga, langa bl.23. 
 Dl.Oana Nicolae Dorin 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 

Dl. Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 



 24 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

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

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Din comisia de negociere propun să facă parte:dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Panduru Carol, 

dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Dobrean Robert. În calitate de membrii supleanţi propun pe: dl. Moş 
Ovidiu, dl. Ţonea Vasile, d-na Mermezan Ana Elena şi dl. Birău Mircea. 

D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmeasca şi să distribuie 

buletinele de vot cu propunerea făcută. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi 

valabile. 
Comisia de negociere: 

- Dl.Oană Nicolae Dorin– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Panduru Carol– 17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Dobrean Robert – 18 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria– 18 voturi “pentru” 
- D-na Nuţu Silviana– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea– 18 voturi “pentru” 

Membrii supleanţi: 
- Dl.Moş Ovidiu– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Ţonea Vasile– 18 voturi “pentru” 
- D-na Mermezan Ana Elena– 18 voturi “pentru” 
- Dl. Birău Mircea– 18 voturi “pentru” 
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.44/2010 
Punctul 22  
 Dl.Primar Mircia Muntean  
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 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind înstrainarea prin licitatie 
publica a unui spatiu comercial in suprafata de 34,16 m.p., situat in Deva, str.Mihai Viteazu, f.n., 
proprietatea privata a municipiului Deva. 
 Dl.Oana Nicolae Dorin 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 

Dl. Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.4 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Din Comisia  de selectare a ofertelor propun să facă parte: dl.Moş Ovidiu, dl. Ţonea Vasile, 

d-na Mermezan Ana Elena şi dl. Birău Mircea. În calitate de membrii supleanţi propun pe: dl. 
Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana, dl. Costa Cosmin Cristian şi dl. Cuiava Dorel. 

D-na Chişotă Roxana 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie 

buletinele de vot cu propunerea facuta. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi 

valabile. 
Comisia de selectare a ofertelor: 

- Dl. Moş Ovidiu – 18 voturi “pentru” 
- Dl. Ţonea Vasile– 18 voturi “pentru” 
- D-na Mermezan Ana Elena– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Birău Mircea– 18 voturi “pentru” 
- Dl.Jarnea Horea– 18 voturi “pentru” 
- D-na Nuţu Silviana– 18 voturi “pentru” 
- D-na Bornemisa Anamaria– 18 voturi “pentru” 

Membrii supleanţi: 
- Dl. Borbeanu Simion– 17 voturi “pentru” -1 impotriva 
- D-na Chişotă Roxana– 17 voturi “pentru” -1 impotriva 
- Dl.Costa Cosmin Cristian– 17 voturi “pentru” -1 impotriva 
- Dl. Cuiava Dorel– 17 voturi “pentru” -1 impotriva 
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

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

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.45/2010 
Punctul 23  
            Dl.Primar Mircia Muntean 
            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al municipiului Deva. 
 Dl.Oana Nicolae Dorin 
 Comisia juridică a avizat favorabil. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.46/2010 
Punctul 24  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotararii 
Consiliului local nr.367/2009 si aprobarea asocierii Municipiului Deva cu SC Landparking Cars 
SRL Deva, in vederea amenajarii si exploatarii parcarilor publice din municipiul Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a dat aviz negativ.  
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a dat aviz negativ. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia pentru servicii publice a dat aviz negativ. 
D-na Chişotă Roxana 
La articolul 4 trebuie stabilită durata de asociere. 
Dl.Ţonea Vasile 
Poate nu ajungem la articolul 4. 
D-na Chişotă Roxana 
Articolul 5 necesită vot secret. Aveţi propuneri pentru articolul 5? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Cedez cuvântul domnului Primar pentru că sunt convins că are lucruri interesante de spus 
despre acest proiect. 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Doamna preşedintă o secundă, verific acum avizul şi este negativ de la Comisia de buget. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnilor consilieri, în şedinţa organizaţiei P.N.L. s-a stabilit ca să votaţi împotriva 

asocierii. Aş fi mândru şi onorat de consilierii P.S.D.-ului sau ai P.D.L.-ului dacă vor vota în 
acelaşi mod ca şi colegii mei din P.N.L., cărora le cer să nu voteze hotărârea. Însă, înainte de toate, 
am doar două chestiuni foarte foarte simple de adus la cunoştinţă. Aş dori, din bunăvoinţa 
dumneavoastră, domnilor consilieri, pentru că s-au ridicat aici amendamente serioase ca cel al 
doamnei Oprişiu, că trebuie să aducem resurse la bugetul local, să amânăm acest punct şi în acelaşi 
context, în acelaşi cadru legal, autoritar, nu sub euforia paharului de la Supreme sau a cărui 
consilier judeţean care mai nou conduce Consiliul local, să gândim prost. Şi ce vă propun aici este 
foarte interesant pentru întreaga opinie publică a municipiului Deva. Rezilierea contractului de 
publicitate, pe langă acest proiect de asociere care doresc şi eu să-l dăm Serviciului public de 
gospodărire condus de domnul Drăgulescu, să-i mai dăm şi serviciul de publicitate care este 
coordonat la ora actuală sau condus de domnul Morar în detrimentul bugetului Consiliului local al 
municipiului Deva şi mai mult de atât, care aduce şi acel contract de publicitate vreo 7-8 miliarde 
municipalităţii şi mai mult de atât începând de săptămâna viitoare să le dăm piaţa, piaţa de 
zarzavaturi a municipiului Deva care aduce venituri de 20 de miliarde şi să nu facem o temă 
publică, politică, mizerabilă pentru cele 800 de milioane sau 148 de milioane cât plătea până acum 
Mutulescu Consiliului local. Deci, iată că, putem face 30 de miliarde de lei la buget, sumă cu care 
ne putem acoperi toate cheltuielile de întreţinere şi de mers înainte a acestei Primării. 

Mulţumesc doamnei Oprişiu că mi-a dat această idee şi sper ca toţi consilierii să mi-o 
susţină şi cred că aceşti bani merită într-adevăr să revină Consiliului local. Deci, şi publicitatea 
domnului Marcel Morar şi piaţa coordonată de cine este coordonată acum, ASAR sau ACOMIN, 
sau unul dintre viceprimari, nu ştiu care. Vă mulţumesc şi eu cred că sunteţi în asentimentul meu. 
Domnul Ţonea ne-a atenţionat de foarte multe ori că facem risipă. Îi mulţumim şi lui şi iată că am 
convingerea că împreună am reuşit să facem într-adevăr lucruri bune pentru municipalitate. 
 Dragi cetăţeni, să fiţi convinşi, în cadrul Consiliului local al municipiului Deva se iau 
întotdeauna hotărârile potrivite pentru bunul mers al municipalităţii şi iată că, chiar dacă sunt unele 
“frecuşuri” în Primărie, din dezbaterile noastre, din presa locală activă care prezintă întotdeauna 
adevărul, ies lucruri bune şi ies lucruri interesante. Sper ca ele să fie puse în practică şi cum tradiţia 
ne ştie de oameni cumsecade, de consilieri cumsecade vom şti să redăm şi piaţa devenilor şi 
publicitatea devenilor şi parcările devenilor.  

Mulţumesc mult şi vă stau la dispoziţie cu alte întrebări. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Am înţeles că-l retrageţi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, oricum retrag şi, şi trecerea celorlalte două. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Mă bucur că i-a dat Dumnezeu mintea cea din urmă domnului Primar. Bănuiesc că şi-a dat 
seama că nu are nici o şansă cu un astfel de proiect iniţiat, ca proiectul să treacă. L-aş ruga să-şi 
ceară scuze consilierilor locali pentru tupeul de care a dat dovadă făcându-i beţivani, a recidivat şi 
astăzi. La şedinţa din ianuarie, de asemenea, a spus că i-am îmbătat şi de aceea au votat într-un 
anumit fel. Să spună vreunul din cei prezenţi aici, din cei 18, dacă a consumat vreunul un pahar de 
băutură astăzi, pentru că mi se pare mai mult decât suburban, domnule Primar, să faceţi astfel de 
acuze la adresa consilierilor, luând în considerare mai ales că sunt şi câteva doamne printre 
consilieri.  

Sunt convins că vreţi doar binele devenilor, s-a şi văzut în ultimele proiecte  pe  care   le-aţi  
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iniţiat.  Nu o să vă lăsăm să le faceţi rău devenilor, ca atare mă bucur că aţi retras acest proiect de 
pe ordinea de zi şi fiţi convins că vom fi cu ochii, consilieri, pe toate proiectele pe care 
dumneavoastră le veţi iniţia în aşa fel încât într-adevăr nu doar declarativ, ci faptic să votăm în 
cunoştinţă de cauză doar înspre binele devenilor. Vă mulţumesc. 

Deci, grupul consilierilor liberali va vota împotrivă dacă îl veţi menţine, dacă îl veţi retrage 
vă mulţumim că l-aţi retras de pe ordinea de zi. 

Dl. Ţonea Vasile  
Domnule Primar, vreau să spun din start că nu mă interesează absolut luptele 

dumneavoastre interne din P.N.L. Astea nu au nici o importanţă în faţa problemelor comunităţii. 
Eu dacă votez pentru a trece acest serviciu în cadrul S.P.I.G.M.-ului o fac pentru interesul 
comunităţii, nu mă interesează absolut luptele dumneavoastră cu viceprimarul sau în cadrul 
consiliului local, cu P.N.L. Dumneavoastră îmi reproşaţi mie o dată că politizez şedinţele de 
consiliu şi acum le politizaţi dumneavoastră. Nu este bine să faceţi aşa ceva. De asemenea, pe mine 
într-un fel mă şi avantajează lupta dumneavoastră internă pentru că văd că aflu nişte lucruri pe care 
le bănuiam altădată, şi le bănuiam bine. Dar, discursul dumneavoastră patetic acum după, este ca 
un discurs post mortem, îi urezi sănătate unui mort. Nu prea ţine. După ce s-au înfruptat… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă simţiţi aşa? 
 Dl.Ţonea Vasile  
 După ce s-au înfruptat. Nu, aşa se simte comunitatea. După ce v-aţi înfruptat din beneficiile 
publicităţii stradale pe care acum o condamnaţi,  a pieţei, când îmi spuneaţi mie că sunt comunist 
acum după ce aţi ajuns şi vă mâncaţi acolo între dumneavoastră va apucat dragostea şi patetismul 
în raport cu cetăţenii şi interesele cetăţenilor. Asta trebuia să o faceţi atunci, ele de atunci  erau, nu 
erau cuşere şi aveau multe semne de intrebare asupra unor asemenea proiecte. Deci, veniţi cam 
târziu. Mai există un proverb românesc cu “frecţia la picior de lemn”. Banii aceia s-au dus, banii 
aceia au fost mâncaţi, banii aceia au fost cheltuiţi prin cine ştie ce colţuri de rai pe planeta asta şi 
acum veniţi şi plângeţi de mila cetăţenilor. Este cam târziu, domnule Primar, este cam târziu. 
Trebuia să o faceţi atunci, să stopaţi atunci devierea banului public către interesele personale. 
Atunci aţi promovat cu voioşie şi dacă mă ridicam, imediat mă etichetaţi: ba sunt comunist, ba sunt 
securist. Nu vă conveneau realităţile pe care eu vi le spuneam în faţă. Ăsta este singurul lucru 
pentru care vă felicit.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu comentez decât că domnul Ţonea face parte din peisajul Consiliului local al 

municipiului Deva. Ca fiind informator, are nişte date. Nu dă nume însă, aşa cum am dat eu. Eu am 
dat nişte nume exacte, a unor oameni pentru că vreau să-i dau numai dreptate domnului Ţonea în 
sensul că de multe ori m-a acuzat pe mine pentru acel lucru. Spune “nu aţi încercat domnule 
Primar să le stopaţi decât acum”. Da, domnule consilier, şi eu sunt om şi eu am greşelile mele şi mi 
le recunosc dar mă bucur că atât dumneavoastră cât şi toţi cei prezenţi în sală au aflat că alţii au 
fost responsabili şi sunt în spatele acestor mizerii, alţii decât mine şi decât dumneavoastră, 
domnule Ţonea. Dacă făceam corp comun poate le stopam atunci, dacă nu am făcut corp comun şi 
dumneavoastră aţi politizat-o, eu mi-am apărat colegii de partid cum îi apăr şi astăzi şi le spun “ 
votaţi ce vă spune în şedinţa P.N.L.-ului”, dar nu-mi convine să votaţi şi dumneavoastră în şedinţa 
P.N.L.-ului, şedinţă care se ţine la Supreme şi nu într-o instituţie legală. 

Atât vreau să vă spun, mulţumesc. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Domnule Primar, dumneavoastră aţi mai comis infamia asta o dată cu informatorul. Vedeţi, 
când cineva a venit şi mi-a spus că dumeavoastră aţi fost informatorul securităţii în timpul când 
lucraţi la combinat nu am vrut să dau crezare, că nu aveam probe. Eu am fost ofiţer la Ministerul 
Apărării Naţionale, ofiţer de rachete antiaeriene şi dacă eram securist mă mândream cu faptul că 
eram securist. Dumneavoastră aţi făcut mizeriile astea, s-ar părea că le-aţi făcut. Le spuneţi cu 
atâta convingere şi le spuneţi undeva parcă aţi fi fost în interior, aşa cunoaşteţi lucrurile astea. Dar, 
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încă o dată, nu am vrut să dau dreptate acestor bănuieli. Au fost oameni care au spus “vin cu tine 
acolo“ sunt martori că a fost aşa şi am spus că nu mă interesează, sunt nişte mizerii. 
Dumneavoastră mergeţi în continuare pe aceeaşi pantă. Nu vă convin adevărurile şi atunci apelaţi 
la subterfugii de genul acesta? Credeţi că mă jigniţi cu treaba aceasta? Nu, domnule Primar.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să mai dau un drept la replică, pentru că jignirile depăşesc aici. E o chestie 

interesantă. Domnule Ţonea, oare în urmă cu o lună de zile, când împreună făceam echipă şi 
întâmplător sau nu, ne zbăteam să schimbăm faţa oraşului sau faţa ţării sau faţa judeţului, în care 
mă lăudaţi pe toate posturile şi spuneaţi că suntem cei mai buni şi cei mai potriviţi, veniţi peste o 
lună de zile, nici o lună, cu un mojicism ieşit din comun să vă combateţi simplele cuvinte de 
atunci, să uitaţi ieri ce aţi spus astăzi sau să uitaţi astăzi ce aţi spus ieri?! Deci, vreau să vă spun 
domnule Ţonea că-mi pare rău, dar nu poţi să fii o dată bun şi o dată rău. Ori suntem numai răi şi 
ne păstrăm poziţia. Eu întotdeauna am avut o poziţie reţinută faţă de dumneavoastră şi o să o am şi 
o să o spun ferm. Afară de faptul că faceţi doar publicitate, nu faceţi nimic pentru acest oraş şi nu 
onoraţi cu nimic acest consiliu, decât în mod deranjant, deranjând şi “băgându-vă codiţa  acolo 
unde nu vă fierbe oala”, totdeauna în detrimentul investiţiilor şi a bunului mers înainte. Niciodată 
nu aţi venit constructiv spunând “domnule Primar, aici aţi greşit şi uite aici propun să o reparăm 
aşa, cu X, cu Y şi cu Z”. Aţi venit şi aţi distrus tot bucurându-vă de micul mălai care cade de la 
luptele mari dintre cei mari. Vă mulţumesc. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Stimaţi colegi vreau să vă arăt că pe legitimaţia mea apare scris “consilier local al 
municipiului Deva” nu scrie partidul. Am venit aici împreună cu colegii mei pentru că am dorit şi 
dorim să apărăm interesele cetăţeanului. Nu ne interesează conflictele interne din nici un partid. 
Nu fac decât să cred acum că, practic din acest conflict avem de câştigat noi toţi, cetăţenii Devei, 
pentru că fiecare dintre dumneavoastră sau dintre noi de acum înainte vom pune un plus de atenţie 
faţă de cât am avut până acum la orice hotărâre care se iniţiază. Mulţumesc. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 O singură remarcă aş dori să fac. Pentru că s-au făcut de asemenea acuze absurde la adresa 
Consiliului local, a consilierilor, vis-à-vis de anumite nereguli ale unor puncte de pe ordinea de zi, 
vreau să vă spun că proiectele votate de dumneavoastră, aşa zise în neregulă, au fost iniţiate de 
dumneavoastră domnule Primar. Deci, ca atare, reveniţi asupra afirmaţiilor făcute anterior. Dacă 
dumneavoastră nu iniţiaţi astfel de proiecte cu siguranţă nu aveau ce vota consilierii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Doamna Preşedinte, onorat consiliu, acest lucru trebuie să-l spună domnul Viceprimar 
copiilor şi nu executivului care ştie foarte bine că de regulă proiectele ori vrea, ori nu vrea 
Primarul sunt iniţiate, aşa cum este cazul doamnei profesoare care a rămas aici. Deci, automat eu 
sunt iniţiatorul proiectului propus de Inspectorat, ori că vreau eu, ori că nu vreau. Nu o să poţi 
aduna o echipă de consilieri sau de viceprimari dacă eventual unul este plecat într-un birt sau altul, 
nu o să mergi să plângi după el prin restaurant, te duci foarte frumos şi pui pe Primar iniţiator, să-şi 
facă datoria că de aceea l-ai ales Primar. Din cauza aceasta proiectele... şi funcţionarii ştiu acest 
lucru şi consilierii ştiu acest lucru şi mă mir că dumneavoastră nu ştiţi după 6 ani. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Domnule Primar, există o vorbă „semnezi ca primarul”. După 4 mandate nu ştiu dacă este 
chiar normal să semnezi ca primarul fără să ştii ce semnezi. Aduceţi acuze executivului care a 
semnat raportul de specialitate, expunerea de motive. Dumneavoastră semnaţi orice, nu verificaţi, 
nu vă consultaţi? Există viza de legalitate. Noi discutăm doar de oportunitate, dacă este sau nu 
oportun. Deci, ca atare, chestia că dumneavoastră semnaţi orice ţine, dar la copii nu la noi, noi 
suntem oameni serioşi. Vă mulţumesc. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, aş vrea să fim foarte atenţi pentru că este un consiliu care cred că a lucrat 
bine într-o perioadă destul de grea. Cred că unele acuze care se fac acuma, aş vrea să nu aibă 
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repercursiuni asupra activităţii viitoare. V-aş ruga să vă abţineţi de la a face anumite remarci, după 
aceea să ne pară rău pentru ele, la activitatea consilierilor sau ai altor colaboratori. Şi pe consilieri 
îi rog frumos să aibe grijă cum ne adresăm unii altora. Cred că trebuie să avem respect faţă de noi 
şi faţă de cei care ne-au trimis aici.V-aş ruga, pe cât posibil, să nu ne atacăm personal pentru că nu 
ne face bine nici unora nici altora. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Faţă de domnul Ţonea eu pot să vă spun că mă bucur că a existat această discuţie. Dar, 
totodată vreau să vă spun că  cred că sunt ultimul consilier care a avut relaţii comode cu domnul 
Primar. Vă aduceţi aminte de clinciurile noastre din timp.  

Aş vrea să vă zic că aş fi foarte curios, din toate proiectele de hotărâri de-a lungul anilor, 
câte a semnat domnul Primar, câte a semnat domnul Oancea? Majoritatea erau semnate de domnul 
Oancea. Ştampila era cu numărul 2. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 M-aţi întrebat de ce? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu ştiu. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Pentru că domnul Primar era în concediu permanent. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Unul era la restaurant. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Şi unul în Bahamas şi iarna la staţiuni de schi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnule Viceprimar, dacă vi s-a părut ceva suspect nu trebuia să semnaţi.  

A doua chestiune, nu mă pot abţine să nu vă spun. Nu pentru faptul că vreau să-l atac pe 
domnul consilier Ţonea, dar l-aş ruga tare mult să-şi ceară scuze faţă de toţi colegii consilieri 
pentru că s-a dus la ziar şi a minţit că el a plecat de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
cauza măgăriilor, hoţiilor şi furturilor pe care le-am făcut eu acolo. Vreau să vă spun, să vă 
informez, că toţi aţi citit presa în general, vreau să vă spun că domnul Primar a fost cel care într-o 
discuţie a spus „terminaţi cu toate prostiile, chiar ce spune acolo nu este adevărat”. Vreau să vă 
spun că am avut 11 plângeri penale. Am ajuns până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu o trupă 
de turnători ordinari. Asta vă spun aşa, fără să am vreo reţinere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pentru asta am trecut de partea dumneavoastră, pentru că mi-aţi spus „du-te, domnule 
Primar, şi urmăreşte-i să vezi cine sunt” şi i-am aflat. Nu din interior, domnule Ţonea, i-am aflat 
cine au fost cei care i-au făcut rău. Atunci m-am domolit şi mi-am cerut scuze faţă de domnul 
Kovacs. 
 Dl.Kovacs Francisc 

11 plângeri penale.Vreau să vă spun că acest grup ar fi reuşit când au început, din păcate cu 
sprijinul unora, Casa de Ajutor Reciproc ar fi pierdut un pont, o finanţare externă în valoare mai 
mare decât tot ce s-a acumulat timp de 60 de ani la C.A.R., dacă ar fi reuşit acel grup. În momentul 
de faţă finanţarea este aprobată.Vreau să mulţumesc şi doamnei director că ne-a ajutat şi la domnul 
Primar şi la domnul Viceprimar Oancea, că în perioade dificile pentru accesarea acestor fonduri au 
avut foarte mare înţelegere. Cred că a fost o noutate, autorizaţia de construire nu am plătit-o pe loc, 
ci cu bilet la ordin. A fost o noutate. Am avut sprijin real. 

D-na Chişotă Roxana 
 Văd că deja discutăm la un punct care este retras de o oră. Propun dacă vreţi la Diverse să 
mai discutăm. 
 Mai aveţi discuţii la punctul retras? 

Dl.Borbeanu Simion 
Vreau să fac o observaţie. Observăm repoziţionări politice acum. 
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D-na Chişotă Roxana 
Asta spuneam şi eu. Nu are nici o legătură cu şedinţa. 
Dl.Borbeanu Simion 
Şi regrupări decât ce ar trebui să facem noi în Consiliul local, unde facem administraţie.Eu  

fac următoarea propunere, următoarea declaraţie, dacă doriţi să-i spuneţi aşa. Să discutăm la partid 
problemele politice şi să ne batem acolo pe cu totul alte coordonate şi aici să facem administraţie. 

D-na Chişotă Roxana 
S-au încheiat discuţiile la acest punct. 
Dl.Ţonea Vasile 
Vreau să vă spun că nu mă interesează noile simpatii politice ale domnului  Kovacs, nici 

noile afilieri politice ale dumnealui, dar vreau să vă spun că într-adevăr am fost membru al Casei 
de Ajutor a Pensionarilor, m-am retras. În declaraţia de  presă nu am pomenit numele lui. M-am 
retras de acolo pentru că nu aveam nici un avantaj în calitate de membru al Casei de Ajutor. 
Preferam să iau bani de la bancă decât să iau de la Casa de Ajutor Reciproc în privinţa dobânzilor 
şi a facilităţilor pe care ţi le ofereau. Asta a fost declaraţia mea. Nu am legat şi nici nu puteam să o 
leg de mandatul domnului Kovacs, nu era dumnealui, era altcineva la Casa de pensii atunci. Deci, 
nu are nici o legătură. Domnul probabil vrea să-şi demonstreze devotamentul faţă de noua culoare 
politică la care activează. Îi urez succes. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Noi avem o bază de date foarte bine pusă la punct. Am verificat în arhivă de 20 de ani, 
domnul Ţonea de 20 de ani nu putea să fie pensionar, dar fiind pensionar poţi să fi membru. 

D-na Chişotă Roxana 
 Aceste probleme se rezolvă pe un alt fond. Haideţi să nu deviem de la proiectele de pe 
ordinea de zi.  

Proiectul a fost retras de iniţiator. 
Punctul 25  

D-nii consilieri Oancea Nicolae, Tonea Vasile, Oprisiu Corina, Pogocsan Ferdinand si  
Mermezan Ana 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii in  
administrare catre Serviciul public intretinere si gospodarire municipala Deva, a parcarilor publice 
cu plata de pe raza municipiului Deva. 

D-na Chişotă Roxana 
Dintre iniţiatori, doreşte cineva? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

 Da. Aşa cum la precedenta şedinţă de consiliu am considerat că este oportun ca aceste 
parcări publice să fie administrate de serviciul din subordinea Primăriei Municipiului Deva, 
S.P.I.G.M.-ul, considerăm şi acum oportun şi iată că am reuşit câte un reprezentant de la fiecare 
partid politic, reprezentat în cadrul Consiliului local al municipiului Deva, să iniţiem un astfel de 
proiect pentru ca toate încasările, nu numai încasarea biletelor, să se facă venit la bugetul local. 
 Sunt convins că domnii consilieri indiferent de culoarea politică şi mai ales prin avizul 
favorabil pe care l-au dat ieri, sunt conştienţi că este mult mai bine să administrăm noi decât să 
externalizăm. Experienţa ne-a spus că, şi ne-a dovedit acest lucru, că atunci când au administrat 
alţii au administrat mult mai rău decât vom putea cu siguranţă să administrăm noi prin Serviciul 
public de gospodărire municipală din Deva. Deci, vom vota pentru acest proiect de pe ordinea de 
zi. 
 Dl.Drăgulescu Dorel 
 Doamnă Preşedinte, domnilor consilieri, în calitate de director al Serviciului de gospodărire 
municipală daţi-mi voie să vă aduc la cunoştinţă activităţile pe care le desfăşoară serviciul public.  

În primul rând, acest serviciu a fost înfiinţat pentru întreţinerea zonelor verzi din municipiul 
Deva. În urmă cu 2 ani de zile pe raza municipiului Deva îşi desfăşurau activitatea 3 firme de 
întreţinere zone verzi şi salubritate. La ora actuală îşi desfăşoară activitatea numai Serviciul public 
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de întreţinere şi gospodărire municipală. Ţinând cont că s-au disponibilizat în iulie 2009 un număr de 
33 de angajaţi, am rămas cu un număr de 50 de muncitori calificaţi care prestează  muncă de zone 
verzi şi de întreţinere mobilier urban, deci nemaiputându-se desfăşura activitate de salubritate, 
anulându-se licenţa de salubritate a căilor publice dar ni s-au dat spre întreţinere toate zonele verzi de 
pe raza municipiului Deva cu un număr mult mai mic de oameni. 
 Deci, la această oră, serviciul public nu poate să desfăşoare decât activitate de zone verzi. 
Ca să facem un lucru şi să-l facem ca lumea, nu mai putem să facem şi altă activitate de 
administrare.   
 Mulţi dintre dumneavoastră domnilor consilieri ati dus lupte politice, vă respect pentru ele, 
de aceea faceţi politică. Sunt şi eu membru al Partidului Liberal din 2000 când am candidat 
consilier independent şi să ştiţi că în 2000 am luat mult mai multe voturi consilier independent ca 
şi domnii care au fost consilieri în legislatura 1996-2000. Văzând că nu pot face singur faţă să 
susţin drepturile cetăţenilor am considerat că este bine să fiu într-un partid. 
 Făcând o paranteză, vreau să spun următoarea situaţie. Dacă aţi observat în ultima 
perioadă, serviciul meu pe care-l coordonez, a încercat şi a salubrizat, ingienizat toate zonele verzi 
din municipiul Deva şi cartierele şi locurile aferente agenţilor economici care prin hotărâre de 
consiliu local trebuia să salubrizeze singuri locurile care erau aferente spaţiilor lor. La fel şi zonele 
care erau administrate de asociaţiile de proprietari. 
 În cazul în care nouă ni se mai dă această activitate în plus de administrare a parcărilor, 
mâine, poimâine de administrare a pieţelor, mâine, poimâine de administrare a semafoarelor, 
mâine, poimâine de administrare a ştiu eu ce se mai înfiinţează în Deva, Aqua Land, deci  cu aceşti 
oameni nu putem să prestăm o muncă calificată din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Deci, ori 
facem un lucru bun ori facem toate lucrurile pe jumătate de măsură.  
 Rămâne la latitudinea dumneavoastră. Nu am fost iniţiatorul acestui proiect. Este o 
activitate care înseamnă o muncă în plus pentru mine şi pentru colegii mei, care suntem cum 
suntem, unii poate sunt calificaţi. Să ştiţi că nu este uşor să coordonezi o activitate cu muncitori 
necalificaţi şi cu muncitorii de la zone verzi, este o activitate foarte grea. Dacă consideraţi că 
neapărat trebuie să facem activitatea asta rămâne la latitudinea dumneavoastră, răspundeţi. La fel 
se aduc prejudicii de multe ori, nu administrez bine cetatea, dealul cetăţii şi telecabina, se fură, fură 
angajaţii, fură şi directorul care directorul nu are decât ordine de plată, nu are dreptul la bani decât 
la ordine de plată. Vă spun clar, luaţi şi telecabina, lăsaţi numai zonele verzi la serviciul public, să 
facem un serviciu ca lumea şi înfiinţaţi servicii peste servicii, daţi-le cui doriţi dumneavoastră, dar 
dacă eu, serviciul nostru, facem atâtea activităţi pe care ni le daţi dumneavoastră, nu suntem în 
stare să facem un lucru bun până la capăt. 
 Deci, încă o dată mă repet. Deci, mă cunoaşteţi de atâta timp, nu am intrat să facem politică 
în această şedinţă de consiliu, vă spun purul adevăr. Într-adevăr au fost discuţii cu domnul 
Viceprimar Oancea. Da, domnule, este Viceprimarul municipiului Deva şi-l respect ca Viceprimar. 
Mă cheamă domnul Primar, merg la domnul Primar. Mă cheamă domnul consilier… Sunt 
problemele dumneavoastră, ale cetăţenilor şi ale mele. Atunci haideţi să facem front comun, să 
stabilim, să gândim bine ce facem, ori rămânem cu zone verzi, ori administrăm parcări, ori 
administrăm pieţe, ori telecabină, ce facem?! Deci, nu putem să le facem pe toate cu aceşti oameni, 
cu 55 de oameni muncitori calificaţi şi necalificaţi. 
 Asta este opinia mea. Vă mulţumesc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
  Mulţumesc, acesta a fost punctul meu de vedere că implicaţiile de angajare, pe langă faptul 
că sunt stopate, cel puţin deocamdată de Guvern şi nu avem voie să facem nici o angajare  decât la 
7 oameni dacă pleacă din Primărie, din aparatul executiv, abia atunci putem angaja 1. În situaţia 
aceasta vă propun, având în vedere că reziliem şi contractul cu piaţa şi la modul serios, Oana ştie, 
de ieri am dispus o anchetă, aşa cum spunea şi domnul Ţonea, şi aici au fost puncte de vedere, să 
se facă o anchetă să se vadă exact neajunsurile, problemele pieţei. De asemenea, la firma de 
publicitate cu care avem de asemenea probleme foarte grave şi grele, de ce? Sunt foarte mulţi 
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oameni care îşi doresc o reclamă. Ei nu pot să şi-o pună în municipiu, nici cu avizul Consiliului 
local. Aşa cum spunea Ţonea, greşeala mi-am şi asumat-o în acel punct de vedere. Trebuie numai 
prin firma respectivă să se poată amplasa o reclamă, chiar dacă ea înseamnă un dispensar sau ştiu 
eu, un cabinet de avocatură. În acest context, având în vedere că într-o lună, două, Aqua Land va fi 
gata, susţin propunerea lui Dorel, să gândiţi dumneavoastră, domnilor consilieri, serviciul public şi 
acest serviciu public să preia toate aceste atribuţiuni şi piaţa şi AquaLand şi telecabina şi să faceţi 
un cadru stabilit de dumneavoastră, nu prefer în nici un colţ din afara acestui consiliu, ci pe 
dumneavoastră, aici. Aveţi specialişti, îl aveţi pe domnul Ghergan, o aveţi pe doamna Oprişiu, îl 
aveţi pe domnul David, pe domnul Ţonea, pe domnul Pogocsan, pot să lucreze de data asta şi 
favorabil să creăm un serviciu public care să gestioneze acest complex aparat, care repet, ar putea 
aduce cel puţin 50 de miliarde. Şi când vă spun acest lucru, vi-l spun de la câteva primării şi vă dau 
numele Iaşi, Piatra Neamţ, unde personal am verificat şi am văzut cum funcţionează în subordinea, 
repet, directă a Consiliului local, dacă doriţi acest lucru.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnul Primar spunea că este întru totul de acord cu domnul director Drăgulescu, cu finul 
dânsului. Dar, pe de altă parte zicea că vrea să înfiinţeze un serviciu şi dumneavoastră domnilor 
consilieri să vă puneţi mintea la contribuţie, în care să înglobeze toate aceste activităţi. Eu nu mai 
înţeleg nimic. Domnule director, numai puţin, după ce termin eu vorbiţi dumneavoastră. Învăţaţi 
disciplina, chiar dacă lucraţi la S.P.I.G.M.. Deci, atâta timp cât dumneavoastră nu puteţi să faceţi 
faţă unor atribuţii şi domnul Primar spunea că nu poate să angajeze, nu văd cum am putea face un 
alt serviciu al Primăriei, deşi există unul, la care să-i dăm toate aceste activităţi în administrare. 
Dacă dumneavoastră vă simţiţi depăşit de problematica acestor atribuţii noi pe care doar Consiliul 
vi le poate da, nu aveţi decât să vă retrageţi, domnule director. Dar, deocamdată, nu dumneavoastră 
deliberaţi. Propunerile sunt făcute de consilieri. Acest punct de pe ordinea de zi iniţiat de 5 
consilieri va fi supus la vot, dacă va trece va fi obligatoriu pentru dumneavoastră ca parte a 
executivului. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu cred că aici se confundă o chestiune. În urmă cu mai bine de 6 luni am avut o discuţie 
cu domnul Viceprimar. Este mâine poimâine aproape un an de când… sunt aproape 3 luni de când 
dânsul nu mai are nici o atribuţie privind ordinea asupra executivului, are doar poziţia unui 
consilier simplu pe care i-o respect şi cu care vreau să merg mai departe. Din punct de vedere al 
aparatului executivului, nu-i permit nimănui să înjure, să ameninţe, să facă presiuni asupra 
funcţionarilor publici. Şi ei sunt oameni şi ei merită respectaţi. Eu nu cred că am condus cu teroare, 
nu cred că am intrat într-un birou să dau cu piciorul, să dau cu pumnul, să zbier, poate să înjur şi 
am destui colegi aici care pot să confirme acest lucru. Din contră, de multe ori poate am refuzat să-
i deranjez  de ruşine. În schimb, alţii o fac. Prefer să fie liniştiţi, să lucreze în linişte aşa cum au 
lucrat şi până acum şi să nu-i terorizeze nimeni. Când veţi avea atribuţii delegate de Primar, fiţi 
convins domnule Viceprimar că veţi beneficia de tot suportul meu prietenesc şi de tot respectul 
funcţionarilor publici, până atunci, vă rog frumos să-i respectaţi conform legii, doar atât. 
Mulţumesc. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Vroiam să-i mai dau un drept la replică, dar mă abţin.  

Vă rog frumos să consultaţi un termen “mitomanie”, nu “mitocănie”, “mitomanie”. Zicea 
că de 3 luni de zile mi-a retras dreptul de semnătură. Mitomania înseamnă, pentru cei care nu au 
citit sau nu cunosc termenul, o persoană care minte şi crede ceea ce spune, crede minciunile lui. 
Mi-a fost retras abuziv acest drept de semnătură şi atribuţiile din data de 28 ianuarie. Dacă pentru 
domnul Primar, care este mai mult plecat, timpul s-a condensat, 3 luni înseamnă de fapt 1 lună, 
este problema dânsului, dar măcar nu mai dezinformaţi domnule Primar. 
 Dl.David Ioan 



 34 

 Vreau să revenim la punct. Înainte de asta sfătuiesc pe domnul Viceprimar şi pe domnul 
Primar să discute în particular, nu de faţă cu toată lumea, chestiuni în care ba-i albă, ba-i neagră, pe 
care alţii nu le înţeleg şi toată lumea înţelege exact ce nu trebuie. 

Acum haideţi să revenim la aceste parcări care au dat atâta bătaie de cap. Pentru cine nu 
ştie sau mă rog, pentru cei care nu ştiu, întotdeauna aceste parcări au fost o problemă. Le-am avut 
noi, nu a fost bine. Am adus o firmă de la Cluj, nu a fost bine. A venit o altă firmă nu ştiu de unde, 
nu a fost bine. Au trecut la domnul Mutulescu, nu a fost bine. Acum le dăm la domnul Drăgulescu, 
dânsul spune din start că nu are personal pentru aşa ceva dar, eu îmi aduc aminte acum două 
săptămâni când am pledat împotriva luării acestei decizii şi am considerat că este bună asocierea 
cu cineva, toată lumea a strigat pe aici că vom găsi loc de muncă pentru personalul de la 
S.P.I.G.M. Eu sunt de acord că găsim loc de muncă, dar dacă dânsul are 50 de muncitori calificaţi 
sau necalificaţi, iar restul este personal TESA cu cine va pune în funcţiune această chestiune legată 
de încasarea banilor pentru parcările din oraş? Că le va împărţi cu cineva sau că va face curăţenie, 
mă rog, nu mă îndoiesc de chestia asta, atunci li s-a aruncat celor care au lucrat în domeniu, li s-a 
aruncat în faţă şi uitaţi-vă cât de repede se demontează. 

Vreau să mai spun şi altceva. Activitatea acestui S.P.I.G.M. lasă foarte mult de dorit 
cantitativ, calitativ nici nu se poate pune problema.  

Vă mai spun o chestiune. Când este vorba de a administra un bun public şi a mai băga pe 
lângă el, cum spune domnul Oancea şi asfalt, mai băgăm lângă el şi Aqua Land, mai băgăm alte 
lucruri, dacă unii nu se mai simt că pot să conducă o asemenea activitate complexă, pot să-şi de-a 
demisia, să intre altul în locul lor. Sunt oameni destul de capabili. Nu este legat nimeni de scaunul 
de la S.P.I.G.M. sau de alt scaun, lucrurile pot merge mai departe. Depinde însă, şi aici am vrut să 
atrag atenţia, ce dorim noi de fapt? Dacă noi dorim un S.P.I.G.M. foarte puternic la care atunci 
când un consilier găseşte o problemă pe stradă sau altceva să dea un telefon şi să ştie precis că se 
va rezolva, că respectivul câine mort sau ştiu eu ce se întâmplă – am dat un exemplu, poate este 
complet la întâmplare – va fi rezolvat imediat,  lucrurile vor fi foarte bine dar eu mă îndoiesc că va 
fi aşa. 

Vă rog să mă iertaţi pentru intervenţia tardivă. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
La articolul 3 trebuie stabilită durata de asociere. 
Dl. Horea Jarnea 
Din partea compartimentului de specialitate, după articolul 5 dorim introducerea 

următoarelor: “Veniturile obţinute din administrarea acestor parcări se vor încasa de către Serviciul 
public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva şi se vor vărsa integral la bugetul local al 
municipiului Deva” şi următorul “Se va întocmi lunar o raportare către Consiliul Local Deva 
pentru o evidenţiere corectă a veniturilor”. 

Dl.Drăgulescu Dorel 
Se face venit la cine? 
Dl. Horea Jarnea 
La bugetul local. 
Dl.Drăgulescu Dorel 
La bugetul local? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Nu permite legea altfel, fiind vorba de venituri… 
Dl.Ţonea Vasile 
Nu tot a Consiliului local şi a Municipiului Deva este?! 
Dl.David Ioan  
Ba da, dar atunci care sunt criteriile, pârghiile de  evidenţă economică? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să notaţi punctele de vedere şi al meu şi al consilierilor şi înaintăm o atenţionare 

Prefectului, poate găseşte domnia sa o rezolvare. Am înţeles că este jurist şi ne poate ajuta aici, 
dacă nu se doreşte amânarea aşa cum am cerut. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Supun la vot propunerea de completare a compartimentului de specialitate. 
  S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

Vă rog să faceţi propuneri cu privire la durata de asociere. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Nelimitat. 
 Dl.David Ioan 
 Nelimitat pentru că este serviciul nostru. 
 D-na Chişotă Roxana 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre.  
  S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre.  
  S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
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                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

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

                                              3 abţineri (dl.Kovacs Francisc, dl.Costa Cosmin Cristian şi dl.    

    Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.47/2010 
Punctul 1 suplimentar  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate “Canalizare menajera pe strada Balata, municipiul Deva – portiunea peste linia ferata”; 

Dl.Ghergan Florian Sandel 
Comisia de buget a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil, cu acelaşi amendament propus la punctul 6. 
D-na Chişotă Roxana 

    Supun la vot amendamentul propus de comisiile de specialitate. 
   S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.48/2010 
Punctul 2 suplimentar  

Dl.Primar Mircia Muntean 
        Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 
dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva si a 
localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata 
si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 celor 18 consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 



 37 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.49/2010 
Punctul 3 suplimentar  - RETRAS 
Punctul 4 suplimentar  

D-nii consilieri Oancea Nicolae, Morar Marcel, Panduru Carol, Chisota Roxana, 
Oana Nicolae Dorin, Cuiava Dorel, Borbeanu Simion 

              Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încetarea contractelor de 
inchiriere nr.6050/2009 si 6051/2009 pentru spatiile situate in Deva, B-dul 1 Decembrie 1918 
nr.13, respective str.A.Iancu nr.1, bl.H1, parter. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Precizaţi care dintre ele. Care ştie despre acest fapt? Nu ştie nimeni?! Pentru că apare 
următoarea situaţie: la punctul 5 este un spaţiu care este reziliat. Aţi cerut dumneavoastră 
prelungirea, domnule Davidescu? 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Este vorba de bl.H1, parter. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 De ăla ştim, la punctul 5. Pe ăla îl ştim dar acela este reziliat contractul. Aţi cerut careva 
prelungire şi cât, o lună, o săptămână? 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Trebuia astăzi prelungit acolo. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cât, o lună, o săptămână? 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Cel puţin o lună, dacă nu chiar trei, până se termină lucrările aici. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aici cine l-a introdus pe ordinea de zi să-l retragă, dacă l-a retras în numele meu... El este 
de la 1 martie al Patriarhiei. Deci, nu are nimic comun cu Primăria Municipiului Deva, decât dacă 
normal, Patriarhia acceptă să mai stea o lună Poliţia. Poliţia are sediul aici şi spaţiul respectiv este 
o poveste care iarăşi  se aduce în  atenţia dumneavoastră.  
 Primul spaţiu aş vrea…La punctul 4, domnul Mane, să ne spuneţi ce spaţiu este acesta. 
 Dl.Mane Adrian 
 Este vorba de blocul H1 unde are şi domnul Davidescu sediul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, la 5 este, la 5 are. Sunt trei spaţii. Care sunt spaţiile? Este punctul 4 şi 5. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Şi 6. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 La 6 ştim, este corect şi cinstit. 
 Dl.Mane Adrian 
 În respectiva expunere de motive, grupul care a făcut expunerea respectivă a precizat acolo 
“spaţiile care sunt libere”. Alea nu au nici o legătură cu… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Staţi domnule, că nu se poate, a trecut cineva peste mine. Cele două hotărâri 4 şi 5 nu au 
nici un obiect, decât dacă domnul Davidescu doreşte să mai stea o lună sau două săptămâni. 
 Deci, primele două sunt două acte introduse peste voinţa cuiva. Deci, 4 şi 5 sunt două 
puncte de care nu ştie nimeni. 
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 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ba da. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu ştie absolut nimeni. Cine se face răspunzător de aceste două puncte nu are decât să vă 
răspundă, să vă dea date. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Dau eu explicaţii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dă-le, dar la primele două puncte. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Exact. Avem două contracte de închiriere semnate sub nr.6051/26.02.2009. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să spui exact discuţia cu mine de acum 1 lună  şi acum o săptămână. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Noi nu discutăm. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Veniţi cu proiectul că eu am venit astăzi. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Am făcut proiectul cu domnii liberali, dumneavoastră aţi făcut proiectele 5 şi 6. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu tu liberal! Iarăşi în biroul liberal stabiliţi ordinea de zi, domnule Viceprimar?! 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Suntem iniţiatori ai unui proiect de hotărâre, punctul 4 suplimentar. Avem două contracte 
de închiriere.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule, nu există contract de închiriere. Cu doamna Cocoş am reziliat acum 1 lună. 
Davidescu a cerut prelungire, dacă se poate o săptămână sau o lună, până doamna Albu trece. Nu 
mai umblaţi cu minciuni. Deci, cum adică să … 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Davidescu, aveţi reziliat contractul? 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Acum este pe… 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ce înseamnă acum? 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Acum este… acum expiră. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Acum o lună, cum a spus acest individ, care spune tot timpul adevărul, spune că de acum o 
lună este reziliat contractul. Este adevărat? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu rezilierea. I-am spus să rezilieze de luna asta. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Da? Ce înseamnă de luna asta? L-aţi reziliat? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Davidescu, spuneţi tare consilierilor să vadă că minte. Domnule Davidescu, 
veniţi aici  în faţă şi spuneţi foarte clar că aici nu este vorba de minciună. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ei nu!  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Cine a prelungit contractul mai mult de această lună, la a cui propunere şi cine s-a băgat 
peste mine?!. Vă rog să-mi spuneţi “domnule, eu, Mane” şi nu este nici o problemă., nu vă ia 
nimeni gâtul. Spuneţi consilierilor adevărul, nu minciunile domnului Viceprimar. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Nu are dreptul domnul Davidescu să prelungească contractul, numai consilierii. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu, peste mine nu treci. Anularea se face de către mine, eu am dispus anularea. Vă rog 
frumos domnule Davidescu, când v-am chemat şi v-am spus ieşiţi din spaţiu în 1 martie când vă 
expiră şi aţi spus că vă mai trebuie o lună. Deci, ce facem? Ce hotărâţi dumneavoastră. Dacă vreţi 
să-i scoateţi, îi scoateţi afară, dar nu mai minţiţi. Eu zic că nu are nici un obiect discuţia. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 V-aţi pierdut cumpătul? Vă rog să fiţi calm! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ba nu, dumneavoastră v-aţi pierdut cumpătul. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Dumneavoastră veniţi după un concediu de peste ocean .  
Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, dar vin cu mintea limpede, nu de la Supreme. Vin cu mintea limpede. 
 Faceţi un proiect pe ordinea de zi fără nici un temei? Domnule Oancea, sunteţi total în afara 
oricărui scrupul şi acest spaţiu nu are obiect într-o discuţie din moment ce am dispus de acum o 
lună rezilierea contractului, din 1 martie. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Se pare că domnul Primar îl acuză acuma…prietenii dânsului care sunt proprietarii acestor 
două spaţii şi a căror contracte de închiriere expiră astăzi, deci aceste două contracte sunt în 
vigoare, 26.02.2010, mâine nu mai sunt în vigoare. Tocmai de aceea aţi stabilit data şedinţei… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu, nu. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Vă rog frumos. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Celălalt de la 6… 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nici nu ai citit, deci nici nu ai citit proiectul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, dumneavoastră vă dau chioşcul paznicului de jos. Adi, să goleşti chioşcul paznicului 
de jos şi mâine îl mutaţi pe domnul Viceprimar. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Dacă scarmeni muşuroiul de viespi unde are interes financiar domnul Primar, aţi văzut cum 
reacţionează. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 L-ai inventat tu, domnule Oancea, l-ai inventat tu. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Sunt două contracte de închiriere, vi le dau presei, tuturor consilierilor, care expiră astăzi, 
data de 26.02.2010. Prin expunerea de motive şi proiectul pe care l-am iniţiat, consilierii liberali, 
nu mai suntem de acord cu prelungirea acestor două contracte care sunt stipulate la punctul 5 … 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu minţi, domnule Oancea. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu mă mai întrerupe, domnule! La punctul 5 şi punctul 6 suntem de acord cu încetarea de 
drept a acestor două contracte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Numai la unul, nu minţi, nu minţi. Domnule Davidescu, când v-am spus să părăsiţi? Vă rog 
precizaţi  în faţa presei. 
 Dl.Davidescu Virgil 
 La începutul lunii martie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 De ce minţiţi, domnule… 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Dar cu ce mă găseşti…. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dar este treaba dumneatale? 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Este treaba consilierilor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Minţiţi. Ştiţi de ce minţiti? Cadastru a avut spaţiu închiriat tot de dumneavoastră de la 
Ionel, prietenul dumneavoastră. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Vreau să vă spun un singur lucru. De mâine cele două spaţii…noi care stăm, primarul, 
viceprimarii vom sta ilegal în acel spaţiu. Ne vom muta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, tu te vei muta. Tu te vei muta jos la portar. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Da, foarte bine. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu voi rămane acolo. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Tot de mâine… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Exact. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Ok. Şi cu Cocoş şi cu Gherghel Cristian. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nici cu unul, nici cu altul. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin  
 Domnule,  ăsta-i banul public. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Numai nu prin acte false.... 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 10.000 de euro plătea Primăria Deva în fiecare lună prietenilor domnului Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Contractul l-ai făcut tu.  
 
 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Da, pentru că nu ai fost în Deva 2 ani de zile şi pe această cale vreau executivului să-i 
solicit din 2008 de când domnul Primar şi-a început mandatul, ultimul mandat şi sunt convins că  
va fi ultimul mandat, vreau o situaţie exactă pe anul 2008, câte zile a fost la lucru, câte zile a fost 
în concediu legal, concediu medical, concediu fără plată şi delegaţii, şi cum au fost plătite. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Când vei avea atribuţii! Domnule Oancea, când vei avea atribuţii! 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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 În calitate de consilier. Cer în calitate de consilier. 2008, 2009 şi 2010. Ca şi consilier şi 
cetăţean am voie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Te vezi deja primar?! Niciodată! Unchiul tău a fost comunist 20 de ani, dar acum nu ştiu 
cât timp. A trecut. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Vă daţi seama ce calitate are acest om. Deci vă rog frumos, avem un proiect, punctul 4 
suplimentar prin care am propus încetarea celor două contracte care astăzi 26.02 expiră. Ne daţi în 
judecată. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu este proiect.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ne daţi în judecată. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 4 şi 5 nu este proiect. Vă rog nu minţiţi.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Da-ţi în judecată.Vă rog să supuneţi la vot. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este singurul loc pe care aş vrea să-l discutăm doamna preşedintă, este punctul numărul 6. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Primar, haideţi cu calm. În 2009, în 26 februarie… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 S-au încheiat contractele de închiriere nr.6050 şi 6051, între inginer Cocoş- numele mi se 
pare interesant, şi inginer Gherghe Bogdan Cristian, care expirau astăzi, da? Pe un an de zile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu. A fost un contract aprobat de domnul Viceprimar Oancea. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu, semnat de mine, aprobat de dumneavoastră şi de toţi consilierii.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci cu Ionel Olteanu de la Eurovenus. Deci, domnule Ţonea nu putem minţi lumea, că 
suntem noi o echipă  astăzi şi vrem să facem altceva. Deci domnule, ascultaţi-mă pentru că eu vă 
spun adevărul. Deci, domnul Oancea împreună cu o echipă a negociat cu Ionel Olteanu un tarif. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nici nu am fost  membru al comisiei de negociere, minţiţi! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnilor, ştiţi că minte! Echipa în care aţi fost şi dumneavoastră. Acum l-am chemat pe 
Nelu Ardelean să-mi confirme care aţi mai fost la negociere. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Eu nu am fost la negociere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Astăzi l-am chemat eu aici.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 Domnule Ţonea, pentru că mi s-a rostit numele, vă rog să-mi permiteţi să spun următorul 
lucru. Am fost la prima întâlnire care a avut loc cu domnul Olteanu, am fost pentru a delimita 
spaţiile să vedem dacă există trecere dintr-un corp în altul de clădire dar nu am participat domnule 
Primar la nici o negociere. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect, nici nu am spus asta. Am vrut numai să spun cine a stabilit tariful şi cu cine s-a 
discutat! 
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 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Primar, după Olteanu a mai fost Hompot care …. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ţonea, dumneavoastră aţi fost unul. Din aparatul executiv răspund eu pentru ei. 
Aţi fost dumneavoastră, a fost domnul Oancea şi a fost domnul Nelu Ardelean care într-adevăr aţi 
delimitat spaţiul, aţi luat cunoştinţă, aţi bătut palma cu Ionel Olteanu şi aţi stabilit o chirie care 
expiră mâine, dar numai la ăsta nu şi la cel care am cerut domnului Davidescu şi domnului Mane 
de acum o lună ca în data de… ca să preîntâmpinăm discuţiile astea, le-am cerut expre să 
părăsească spaţiul. Le-am cerut expre o dată cu rezilierea. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Daţi-mi voie să vă amintesc. Sunt cele două contracte semnate de domnul Primar, poate 
acum nu-şi mai recunoaşte semnatura, unul încheiat cu domnul Cocoş şi unul cu domnul Gherghe. 
Astăzi expiră. Prin proiectele propuse de domnul Viceprimar şi alţi consilieri liberali se propune 
neactualizarea acestor contracte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. Sunt pentru.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 La punctul 4. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, la punctul 5. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 La punctul 4 de pe ordinea de zi. Punctul 5 şi 6 am înţeles că vă aparţine ca iniţiator. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu. Domnul Ţonea, acum m-aţi întrebat, haideţi  să facem lumină!  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu ştie ce semnează, domnilor! 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Domnule Ţonea, punctul 5 de acum o lună … 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Nu, de astăzi domnule Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ţonea, astăzi expiră contractul. Punctul 5 de acum o lună el nu-şi are obiectul. El 
a fost trecut forţat pentru a face cineva … 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Primar, nu vorbim de acum o lună, vorbim de astăzi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 M-aţi întrebat. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Punctul 5 şi 6 vizează prelungirea, zice act adiţional cu prelungire, iniţiat de 
dumneavoastră. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, domnule, îmi asum pe  punctul 6. 
 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Punctul 5. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Punctul 5 nu este al meu! Domnule Mane, vă rog frumos clarificaţi problema. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Domnule, dacă nu este al tău înseamnă că cineva a făcut fals, domnule. Dumneatale nu ştii 
ce semnezi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Da, domnule. Dumneatale domnule Oancea, dumneatale nu ştii. Dumneatale îţi trimiţi 
şoferul la examene, domnule. Doi oameni, doi directori mint amândoi, mint amândoi, domnule 
Viceprimar? 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Primar, staţi un pic.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Totuşi Davidescu este un om care răspunde de acte şi documente.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu-l băga. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Tu nu-l băga. Nu-mi spuneţi mie ce forţaţi peste tine! 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Eu vorbesc cu  Consiliul local, nu cu dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveţi calitate. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, pentru spaţiul de la 6 ne batem acum. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnilor consilieri, astăzi înainte de şedinţă, domnul Kovacs s-a opus să fie pe ordinea de 
zi, s-a abţinut, am primit cu un sfert de oră înainte în stilul cum o ştiţi de mult, s-a primit punctul 
5… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Care nu are obiect şi se retrage de pe ordinea de zi. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Punctul 5 care spune aprobarea actului adiţional nr.6051 încheiat între dumneavoastră, ca 
reprezentant al municipiului Deva şi domnul Cocoş. Semnează Mircia Muntean.Punctul 6 de pe 
ordinea de zi, daţi-mi voie… 
 Dl.Primar Mircia Muntean   
 A cui este semnătura? Nu minţiţi! Vă rog să-mi arătaţi. Uitaţi aici, ce minte, vedeţi 
semnătura domnului Primar? Deci acest punct se retrage de pe ordinea de zi. Ultimul îl susţin.  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Asumăţi-l! 
 Dl.Primar Mircia Muntean   
 Domnule Ţonea, la punctul 6 ne vom bate pentru el. Punctul 5 se retrage aşa cum am 
dispus în 1 ianuarie. Vă rog frumos. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Numai puţin. Domnilor consilieri vreau să vă spun… 
 Dl.Primar Mircia Muntean   
 Domnule Socol, vreau să clarificaţi juridic lucrurile.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 V-a furat cineva ştampila? 
 Dl.Primar Mircia Muntean   
 Da. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Declaraţi că v-a furat ştampila? 
 Dl.Primar Mircia Muntean   
 Punctul 4 să fie modificat în sensul celor cerute de domnul Viceprimar, nu este aia 
problema dar modificare nu cu minciună, nu cu introducerea forţată peste mine a unui punct ca să 
facă deliciul nu ştiu cui. Da? Deci, punctul 4 să fie corectat numai cu propunerea consilierilor dacă 
există din partea lor propuneri şi atunci ne vom bate la dezbatere pe punctul 6. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Votăm punctul 4, că totuşi suntem la punctul 4. Punctul 4 se poate retrage de iniţiatori. 
Dintre iniţiatori, doreşte cineva să retragă punctul 4? 
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 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Noi discutăm punctul 4. 
 Dl.Primar Mircia Muntean   
 Punctul 4. Punctul 5  l-au băgat forţat. 
 Dl.Augustin Socol 
 Nu l-au băgat forţat, domnule Primar. Este legal. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu este obiectul din moment ce l-am retras pe ăsta. Deci, punctul 5 se retrage de pe ordinea 
de zi pentru că altfel punctul 4 nu este valabil că punctul 4 se referă la ambele proiecte. Atunci, 
prefer să scoatem punctul 5 de pe ordinea de zi, corect, cum aţi spus şi punctul 4 să fie modificat 
acum, în timpul şedinţei, prin votul dumneavoastră, cu corectura specifică. 
 Acum ne vom bate pentru spaţiul care există aici, pentru Viceprimar Oancea, pentru mine 
şi pentru Secretar. Da? Mi se pare corect să fie aşa. 
 D-na Oprişiu Corina 
 În primul rând aş cere în numele tuturor colegilor mei, aş vrea să ştim a cui este semnătura 
de pe punctul 5 pentru că falsul se pedepseşte. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Corect. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Asemenea afirmaţii într-un Consiliu local a unui municipiu de talia Devei le consider de 
neconceput, foarte grave. Aş dori să ştim a cui este semnătura de la punctul 5 şi cine a introdus pe 
ordinea de zi acest punct dacă dumneavoastră spuneţi… 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 5 şi 6. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 6 rămâne, este clar, este corect. Şi 4 este corect dar la punctul 4 trebuie adus amendamentul 
necesar, cu scoaterea punctului 5 de pe ordinea de zi. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Noi trebuie să ştim astăzi cine şi cum a introdus acest punct 5. Dacă este un fals, aşa cum 
dumneavoastră spuneţi, trebuie să ştim cine l-a făcut. 
 Dl.Augustin Socol 
 Să spuneţi care semnătură. Am semnat mai mulţi aici şi de legalitate. 
 Dl.Morar Marcel 
 La expunerea de motive. 
 Dl.Augustin Socol 
 Pe expunerea de motive este aceiaşi semnătură ca şi la punctul 6. 
 Dl.Ghergan Florian 
 La 5 şi 6 cine a semnat? 
 D-na Oprişiu Corina 
 Acela care l-a introdus, a făcut un lucru care este de neacceptat. La articolul 1 spune aşa: 
”durata contractului de închiriere 6051/2009 se prelungeşte cu 1 lună, de la 26.02.2010 până la 
27.03.2011”. Nu este o lună, este 1 an şi o lună. Este un lucru intenţionat,  nu se poate. Este fals de 
două ori. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Vedeţi, doamna Oprişiu, poate luna aceea este exact luna de care domnul Davidescu spunea 
că mai are nevoie. Poate a cerut o lună să se facă prelungire. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Trebuie să ştim a cui este semnătura. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Deocamdată suntem la punctul 4. Mai târziu când ajungem, vom discuta. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 Stimaţi consilieri, fac parte din acest consiliu din anul 2004. Ca urmare a alegerilor locale, 
sunt la a doua legislatură. Am ajuns să reprezint municipiul Deva ca urmare a faptului că am fost 
trecut  pe listele P.N.L.-ului pentru a candida la postul de consilier. Nu uit şi nu am uitat niciodată 
că am fost ales şi votat de locuitorii, cetăţenii municipiului Deva. 
 În 2004 când am depus jurământul ca şi consilier, dacă vă aduceţi aminte toţi cei care eraţi 
în 2004 şi făceaţi parte din acest consiliu local, a jurat ca din  momentul în care am depus 
jurământul să uităm de disputele politice şi să votăm în interesul cetăţenilor. 
 Văzând situaţia, recunosc că sunt unul din iniţiatorii punctului 4 de pe ordinea de zi, pentru 
constatarea  şi am făcut în Comisia juridică, în necunoştinţă de cauză cu privire la contractul ce 
face obiectul punctului 5,  nr. 6051/2009 că deja s-a discutat că nu se va mai prelungi decât  o lună 
şi este necesară mutarea. Când am discutat de acest punct nu se ştia că deja se luase măsura 
rezilierii lor.  
 În Comisia juridică am hotărât ca articolul 1 să aibă următorul conţinut: “constată încetarea 
de drept a contractelor nr.6050/2009 şi 6051/2009 ca urmare a expirării duratei pentru care au fost 
închiriate, fără a exista opţiuni de prelungire cu privire la aceste contracte”. Aceasta este 
formularea pe care Comisia juridică a aprobat-o şi urma să supun amendamentul votului 
dumneavoastră. 
 Văzând situaţia creată precum şi exprimarea domnului Primar că semnătura de pe 
expunerea de motive de la punctul 5 nu îi aparţine, în acest moment, faţă de situaţia creată şi până 
nu se lămureşte cine a semnat pe expunerea de motive  de la punctul 5, îmi retrag semnătura şi îmi 
retrag iniţiativa, personal îmi retrag iniţiativa cu privire la punctul 4 suplimentar. Consider că 
aceasta este atitudinea corectă pe care trebuie să o am faţă de cetăţenii care m-au votat. 
 Regret enorm că în acest consiliu s-a ajuns într-o asemenea situaţie. Îmi pare foarte rău. 
Urmează să-mi revizuiesc poziţia faţă de situaţia creată.  
 D-na Chişotă Roxana 
 Am luat act faţă de poziţia domnului Oană. Comisiile? 
 Dl.Oana Nicolae Dorin 
 M-am exprimat înainte. Comisia juridică cu amendamentul respectiv, să se constate. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 La punctul 4. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Da. 
 Dl.Ghergan Florian Sandel  
 Comisia de buget a avizat favorabil. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice a avizat favorabil. 

 D-na Chişotă Roxana 
Amendamentul domnului Oană.  
Dl.Ţonea Vasile 
Să-l mai citească o dată. 
 
D-na Chişotă Roxana  
Vă rog să-l mai spuneţi o dată. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Dorin 
Care-i amendamentul domnului Oană?  

 Dl.Oana Nicolae Dorin 
Amendamentul dat de Comisia juridică este acela că articolul 1 să aibă următorul conţinut:  

”se constată încetarea de drept a contractelor de închiriere nr.6050/2009 şi nr.6051/2009 pentru 
spaţiile situate în Deva, b-dul 1 Decembrie 1989 nr.13 şi respectiv Deva, str. Avram Iancu nr.1, 
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bl.H1, parter, pentru  faptul că durata pentru care aceste contracte au fost încheiate a expirat, fără a 
exista opţiune de prelungire a acestor contracte”, opţiune la care noi ne referim la data de 
25.02.2010, dată la care a avut loc şedinţa Comisiei juridice în care s-a făcut acest amendament. 
 D-na Chişotă Roxana 

Supun la vot amendamentul. 
 S-a votat cu 14 voturi pentru şi 
           4 abţineri (dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Kovacs Francisc, dl. Oană  

   Nicolae Dorin şi dl. Borbeanu Simion)  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

           4 abţineri (dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Kovacs Francisc, dl. Oană  

   Nicolae Dorin şi dl. Borbeanu Simion)  

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

           4 abţineri (dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Kovacs Francisc, dl. Oană  

   Nicolae Dorin şi dl. Borbeanu Simion)  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

           4 abţineri (dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Kovacs Francisc, dl. Oană  

   Nicolae Dorin şi dl. Borbeanu Simion)  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
 S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

           4 abţineri (dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Kovacs Francisc, dl. Oană  

   Nicolae Dorin şi dl. Borbeanu Simion)  

A fost adoptată Hotărârea nr.50/2010 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să le explicăm, domnul Socol, ce s-a votat. S-a votat retragerea punctului 5. Domnul Oană 

a făcut amendamentul la punctul 5 şi s-a votat amendamentul lui Oană, deci vreau să…. 
Dl.Augustin Socol 
Amendamentul domnului Oană se referea la punctul 4 al ordinii de zi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, domnul Socol, dar amendamentul domnului Oană s-a votat, da? S-a votat. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Şi hotărârea. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi hotărârea. Amendamentul domnului Oană spune că, nu face referire la punctul 5. 
Dl.Ţonea Vasile 
Nu, face referire la cele două contracte. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, nu, face la rezilierea celor două contracte dar nu pe ordinea asta de zi , că punctul 5  s-a  

retras. 
 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Vreau să vă spun un singur lucru. În momentul în care domnul Primar a cerut votul 

Consiliului local pentru ordinea de zi prezentată plus punctele suplimentare s-a votat ordinea de zi 
în forma cerută de domnul Primar. Acum este tardiv să mai retragă vreun punct de pe ordinea de 
zi. Vă mulţumesc. Credeam că ştiaţi chestia asta! 

Dl. Primar Mircia Muntean 
De când sunteţi domnul Primar, de când sunteţi? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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Credeam că ştiţi. 
Dl.David Ioan 
Iniţiatorul poate retrage oricând. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Acum, este punctul 5. Să-l retragă acum. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
L-am retras, domnule. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Acum discutăm 6. 
D-na Chişotă Roxana 
Punctul 5 este retras, am înţeles. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Hai să explic consilierilor ce s-a întâmplat. Domnul Socol i-a şoptit la doamna Oana, 

secretara de drept a Primăriei “bagă punctul cu totul”, deşi amendamentul domnului Oană trecuse, 
adică că punctul 5 se retrage, că acela nu a fost băgat. De 1 lună i-am spus, domnule Davidescu nu, 
nu mai aveţi voie, după expirarea contractului el cade de drept. 

S-a votat amendamentul domnului Oană, domnul Socol i-a şoptit la doamna – vă rog să 
notaţi astea, vă rog să notaţi – i-a şoptit la doamna Dara Oana “ doamna Dara, treceţi ca şi cum nu 
ar fi băgat domnul Oană amendamentul”. 

Dl. Augustin Socol 
Este consemnat. Domnule Primar, nu mă acuzaţi şi pe mine. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu vă acuz. 
Dl.Augustin Socol 
Este consemnat şi înregistrat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aşa. Să consemnaţi că amendamentul domnului Oană a trecut şi că punctul 5 se retrage de 

pe ordinea de zi. L-am retras şi este totul ok. Trecem la punctul 6 să dezbatem. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae  Florin 
 Domnilor consilieri, vă rog frumos haideţi să vedem ce a spus amendamentul. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu te necăji! Nu te necăji! Nu te necăji! 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Staţi calm că aţi venit din Bahamas şi spuneţi … 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Nu te necăji! Nu te necăji! 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Te rog frumos să citeşti amendamentul. Punctul 4 a trecut, discutăm puctul 6 pentru că 
punctul 5 l-a retras domnul Primar. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Corect. Punctul 6. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Punctul 4 a trecut. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu. Amendamentul domnului Oană. Oana, marcaţi amendamentul domnului Oană, s-a 

votat de către consilieri. Adică să se retragă.. 
 Dl.Augustin Socol 
 Oana, ridică-te şi spune. Oana ţi-am spus aşa ceva? Nu, nu i-am spus aşa ceva! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule, ascultaţi-mă. 
 Dl.Augustin Socol 
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 Nu mă acuzaţi în plen, că nu este prima dată.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu schimbaţi subiectul.  

 Dl.Augustin Socol 
Ba da, îl schimb. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Am cerut de la început ca punctul 4 să prevadă amendamentul cu scoaterea punctului 5. 

 Dl.Augustin Socol 
 Domnule Primar, secretara de drept a primăriei... 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am o rugăminte. Am impresia că în momentul în care am luat cuvântul înainte nu aţi fost 

atenţi. M-am exprimat cred că româneşte şi clar. Am semnat expunerea de motive în condiţia în 
care nu am ştiut de faptul că la punctul 5 va veni acea expunere de motive a cărei semnătură nu o 
recunoaşte domnul Primar. 

S-a discutat în şedinţa de comisie în data de 25.02, punctul 4 suplimentar în condiţiile în 
care punctele 5 şi 6 suplimentar nu erau prezentate în comisie. În această situaţie am făcut acest 
amendament. 

M-am exprimat clar că din punctul meu de vedere, eu îmi retrag semnătura ca iniţiator al 
proiectului.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Semnătura dumneatale.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnul  Socol i-a şoptit la doamna Dara, bagă-i aia acolo. 
Dl.Oană Nicolae Dorin  
Domnule Primar, am o rugăminte. Daţi-mi voie, vă rog. Ţinând cont că sunt jurist, nu pot 

să-mi menţin semnătura pe proiectul de hotărâre cu numărul 4, dacă în condiţiile în care nu ştiam 
că acest contract cu nr.6051/2009 este pregătit pentru a fi prelungit doar pentru o lună, când 
Serviciul de evidenţă să se poată muta, în condiţiile în care expunerea de motive pentru punctul 5 
suplimentar este semnată de o altă persoană decât domnul Primar, în aceste condiţii eu nu pot     
să-mi menţin semnătura pentru iniţiativa acestui proiect. Ca iniţiator, da?! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aşa să consemnaţi fetelor. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
În condiţiile acestea rog ca fiecare dintre cei care sunt iniţiatori să spună ”menţin” sau “nu 

menţin”. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Noi ne-am menţinut punctul de vedere s-a şi votat. S-a votat această hotărâre, care este 

legală. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În condiţiile acestea cine sunt iniţiatorii la punctele 5 şi 6 suplimentar să revizuiască poziţia 

dacă mai sunt  propuneri vis-à-vis de punctul 4. 
Dl.Ţonea Vasile  
Domnule, sunteţi jurist. 
Dl.David Ioan 
Numai puţin. Ce spune amendamentul? 
D.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Că se retrage de iniţiator. 
Dl.David Ioan 
Nu se reziliează, s-a constatat încetarea de la sine. 
D.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Nu. A spus că se retrage  ca şi iniţiator şi suntem de acord.  
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Dl.David Ioan 
Domnule, mai spuneţi o dată amendamentul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Oana, consemnaţi exact ce se spune, fără şoptiri din acelea. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Amendamentul nu este al meu, este al Comisiei juridice. Este trecut  în  registrul  Comisiei  

juridice şi în avizul dat. Deci, nu este al meu personal, dar eu ca şi Preşedinte al comisiei juridice 
sunt obligat să aduc la cunoştinţa consilierilor. Şi amendamentul nu spune “aprobă încetarea 
contractelor” cum spune articolul 1 în proiectul de hotărâre, ci “constată încetarea de drept a 
acestor contracte ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate”. De ce au încetat de 
drept aceste contracte? Pentru că nimeni ieri la comisie nu a venit cu propuneri de prelungire. 
Constatând acest lucru, au încetat de drept. Ce rost are să discutăm 5 şi 6? 

D.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Corect, s-a discutat 4. Perfect. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Să fie votat amendamentul şi asta este situaţia, au încetat de drept.  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Din punctul dumneavostră de vedere hotărarea numărul 4 este legală şi este votată? 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Daţi-mi voie, nu discut de legalitate. Eu m-am abţinut şi mi-am retras semnătura de pe 
acesta şi am explicat, ca urmare a faptului că a apărut acest punct. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Da, domnule, aţi spus de trei ori. Te-ai abţinut, s-au mai abţinut încă trei şi restul au votat 
pentru. Domnule Socol, a trecut proiectul de hotărâre? A trecut! Domnule Primar, punctul 6. 
 Dl.David Ioan 

Numai puţin. Vă rog frumos, daţi-mi şi mie cuvântul. Asistăm aici la cererea domnului 
Davidescu care solicită închirierea pentru încă o lună. Ce facem? Îl scoatem pe Davidescu, îl 
mutăm cu toate buletinele în stradă, ce facem? 
 D-na Oprişiu Corina 
 Scrie o lună şi este un an şi o lună.  
 Dl.David Ioan 

Este scris greşit. Durata contractului de închiriere nr.6051/2009 se prelungeşte cu o lună şi 
s-a trecut din data de 26.02.2010 până în 26.03.2011. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Doamna Oprişiu, cred că cel mai bine vă spune domnul Davidescu, cât este contractul, că 

degeaba este făcut pe un an contractul dacă nu intra în comisie. Acolo este o poveste că cineva a 
modificat sau nu a modificat. Probabil că trebuia să scrie pe o lună, nu un an, cât mai are nevoie. 
 Dl.David Ioan 

Se vrea prelungit o lună de zile. 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Domnilor consilieri, trebuie prelungit contractul pentru că nu avem unde să ne mutăm. Noi 
acolo prestăm activitate pentru municipiul Deva şi pentru încă 14 comune. Avem acte cu caracter 
secret. Unde să ne mutăm, în stradă? Trebuie prelungit contractul pe o lună de zile până reuşim să 
ne mutăm lângă Starea civilă. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Da, dar ăla este punctul 5 care ziceţi că l-aţi retras. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Domnule Primar, dumneavoastră aţi spun că e fals, semnătura e falsă. Eu înţeleg ce spune 
domnul Davidescu, este foarte logic. Nu poţi să-l scoţi afară în stradă, dar mă puneţi în postura să 
votez o ilegalitate. Dumneavoastră spuneţi că este fals! 

Dl. Primar Mircia Muntean 
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 Haideţi să o clarificăm. Probabil că o fi vrut cineva să spună că  într-o lună, sau două luni, 
sau trei luni sau cât este contractul pentru că atât îi mai trebuie până îşi termină sediul de aici. Sunt 
numai temporar mutaţi acolo pentru doamna Albu care-şi face modificări, chiar prietena 
dumneavoastră şi a lui domnul Socol şi a lui toţi de aici. Este vecina noastră de aici, şi-şi repară 
sediul şi atunci sigur că nu o să stea în aer, au stat pentru o lună, pentru două, pentru trei. 
 Dl.Ghergan Florian  
 Doamna Preşedinte, cred că sunt ceva probleme cu punctul 5, cu acel spaţiu. Eu zic, 
domnule Primar, să faceţi o nouă propunere, să veniţi în consiliu cu o nouă propunere cu ce se 
întâmplă acolo, pentru că acuma nu suntem... 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Domnul Ghergan, aceeaşi echipă trebuie să facă... grupul să facă o echipă că după aceea 
zice domnul Ţonea că eu vreau să prelungesc. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, aţi retras punctul 5, nu-l putem discuta. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Exact. 
 Dl.Ghergan Florian 

Eu de aceea vă spun, este retras nu-l putem discuta.  
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Îl iniţiaţi dumneavoastră, domnule, dacă vreţi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De asta spun, la viitoarea şedinţă să iniţiem un proiect prin care să rezolvăm problema 
dânşilor. Asta este una.  
 Afirmaţiile dumneavoastră, domnule Primar, sunt foarte grave. Dacă altcineva a semnat în 
numele dumneavoastră şi a pus ştampila dumneavoastră pe punctul 5 şi punctul 6, haideţi să facem 
lumină pentru că acest lucru trebuie să-l ştim. Cine a semnat? Haideţi să vedem şi a cui îi  
semnătura, să vedem, pentru că dacă dumneavoastră spuneţi că este un fals grosolan, haideţi să o 
rezolvăm că nu putem trăi cu opinia publică, ca toată lumea să spună că la Primăria Deva se fac 
falsuri. Asta vă rog, să faceţi o anchetă, vă rog cine trebuie, domnul Secretar, domnul director. 
Haideţi să vedem cine este şi în următoarea şedinţă să ne spuneţi ce s-a întâmplat, că nu putem trăi 
cu ideea că … 
 Dl.Augustin Socol 
 Acum se poate rezolva pentru că este domnul Adi Mane care este şeful Serviciului 
administrativ şi ştie circuitul documentelor şi a proiectelor de hotărâre. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Să ne spună atunci. 
 Dl.Mane Adrian 
 Da, semnătura de azi dimineaţă. 
 Dl. Ghergan Florian 
 A cui este? 
 Dl.Mane Adrian 
 A dumneavoastră. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 A mea? 
 Dl.Mane Adrian 
 Da. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Pe proiect? 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Să-ţi fie ruşine, domnule Primar! 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
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 Daţi-mi să-l văd!  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Aţi văzut?! Cine a condus atâţia ani! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Azi dimineaţă? Azi dimineaţă mi l-aţi băgat sub nas.  

 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 A, deci nici nu aţi ştiut! Mai bine stăteaţi în ţările calde, domnule Primar! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Bine că s-a făcut lumină. 

 Dl.Ghergan  Florian 
 Punctul 6 îl mai discutăm? 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu mai are rost. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Nu mai are obiect. 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Domnilor consilieri, contractul nostru expiră astăzi. Când îl mai prelungim? 
 D-na Chişotă Roxana 
 Luni. 
 Dl.Davidescu Virgil 
 Nu se poate luni. Numai astăzi se poate. Nu avem nici un spaţiu în care să ne mutăm. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Domnul Davidescu are perfectă dreptate, nu poate fi scos în stradă. Are o responsabilitate 
cu serviciul acesta. Eu zic să stăm astăzi, să mai formulăm încă o lună, nu încă un an şi o lună, mai 
formulăm un alt proiect de hotărâre, mai formulăm şi spunem şi pentru ce scop, ca să se mute 
serviciul de acolo. Să rezolvăm astăzi, să nu plecăm de aici. 
 D-na Chişotă Roxana 

Facem pauză până se redactează. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Vreau să anunţ Consiliul local că licitaţia pentru transportul local a fost suspendată de către 
instanţă. Ţinând cont de faptul că domnişoara juristă Carmen Ciocan face parte din comisie aş 
propune ca şi Consiliul local să fie reprezentat de domnul Adi Stănescu în instanţă. Aş vrea să 
supun la vot acest lucru. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am nimic împotrivă. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Haideţi să supunem la vot şi după aceea discutăm la acest punct. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Haideţi să discutăm în ordine. Am votat punctul 4 suplimentar şi am constatat o încetare de 
contract. Nu mai faceţi frecţie cu spirt la picior de lemn. Ca să iasă Evidenţa informatizată din 
spaţiu, proprietarul trebuie să dea în judecată pentru evacuare, nu poate să meargă să-l ia de urechi 
să iasă afară. Până se hotărăşte acest lucru, la primul termen, cerem termen pentru apărare, la al 
doilea termen ….şi s-a rezolvat. 
 Dl.Augustin Socol 
 Domnule consilier, dacă-mi permiteţi, v-aş ruga să-mi îngăduiţi câteva cuvinte. Pe baza 
hotărârii confirmate de către Prefectură, vom notifica proprietarul. Asta durează. În situaţia în care 
proprietarul nu este de acord cu acestă notificare, vom introduce un proiect pe ordinea de zi cu 
privire la reînchirierea spaţiului. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Supunem la vot propunerea domnului Moş Ovidiu, pentru ca domnul Adi Stănescu să ne 
reprezinte în litigiu. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu cred că face obiectul hotărârii consiliului. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 

Nu. Daţi-mi voie. Această delegare o face domnul Primar sau domnul Secretar. 
Dl.Augustin Socol 
Nu aş dori să se creeze suspiciuni faţă de modul prin care colega mea s-a apărat în aceată 

cauză. Personal am semnat hârtiile depuse în instanţa de judecată şi într-adevăr a fost o apărare 
pertinentă dar procesele se judecă ştiţi bine cum se judecă. Colega a venit şi mi-a spus “este bine să 
mă duc eu în instanţa de judecată atâta timp cât sunt în comisia de licitaţie?”. Am spus, “cine ţi-a 
semnat împuternicirea o semnează pentru altcineva”. Asta a fost toată chestiunea. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, ideea este ca dumneavoastră să desemnaţi pe altcineva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu este competenţa noastră să votăm aşa ceva. 

 Dl.Ghergan Florian 
 Sunteţi de acord, domnule Primar? 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Sunt de acord, nu este nici o problemă. Nu mai are rost să faceţi hotărâre pentru că sunt de 

acord să meargă, nu este nici o problemă. 
Dl.Kovacs Francisc 
Numai o secundă. Principalul vinovat de felul cum s-a desfăşurat această şedinţă este 

domnul Socol. De ce? Pentru că nu s-a respectat Legea 215 privind punctele suplimentare când 
există o adunare ordinară. Deci, nu era corect să fiţi de acord dumneavoastră ca jurist să se 
desfăşoare discutarea acestor puncte suplimentare. Nu s-a respectat legea prin care noi consilierii 
primim aceste proiecte de hotărâri. Aţi fi putut să evitaţi orice discuţii. 

Dl.Augustin Socol 
Domnule Kovacs, asta este părerea dumneavoastră. Eu vă spun că s-a respectat legea ţinând 

seama de faptul că era o problemă stringentă şi legea aşa spune “se convoacă de îndată consiliul 
local şi se introduc puncte suplimentare care nu suportă amânare”. Faptul că acele contracte de 
închiriere expirau astăzi, nu suportau amânare. 

Dl. Ghergan Florian 
Corect. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu scrie aşa. 
Dl.Augustin Socol 
Nu ştiu ce lege aveţi dumneavoastră, eu am în Monitorul Oficial. 
Dl.Kovacs Francisc 
Legea 215. Dumneavoastră trebuia să sesizaţi acest lucru, că este ultima zi, acum o lună 

sau acum două săptămâni. 
Dl.Augustin Socol 
Nu eu ţin contractele de închiriere. 
Dl.Kovacs Francisc 
Păi cine ţine contractele de închiriere! Asta nu este un motiv că uită cineva. 
Dl.Augustin Socol 
Aţi mai dat telefon şi la televiziune şi aţi spus că sunteţi în comisia de contestaţii. 
D-na Chişotă Roxana  

 Punctul Diverse. 
 Dl. Ghergan  Florian 
 Trebuie să facem ceva cu câinii din municipiul acesta. Am înţeles că s-a votat, că s-a găsit 
o soluţie, a tot fost amânat. Haideţi să vedem de când nu o să mai fie câinii pe stradă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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 După buget. 
 Dl.Cuiva Dorel 
 La şedinţa de miercuri propun să fie invitat şi Inspectoratul şcolar având în vedere cererile 
de la Liceul Horea. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vreau să vă supun atenţiei că mai mulţi cetăţeni din zona Micro, respectiv vecini cu 
clădirea fostului restaurant Astoria reclamă că acolo este o sursă de infecţie foarte mare, este 
mizerie. Ar trebui proprietarul acelei clădiri, găsit sau dacă se ştie cine este, constrâns să facă 
curăţenie. Pur şi simplu spun că este miros şi foarte multă mizerie acolo. Nu  ştiu a cui este 
clădirea dar ar trebui să se ia măsuri. 

D-na Chişotă Roxana 
Alte puncte la Diverse mai aveţi? 

 Dl.Ţonea Vasile 
 Ne spuneţi cum a rămas cu punctul 6? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este retras dar dacă nu se discută despre el, era pe ordinea de zi. Ce facem cu 6? Nu are 
obiect şi se retrage? Ce se întâmplă cu el, se discută, se pune în discuţie? 
 Dl.Augustin Socol 
 Sigur că se discută. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Îl puneţi în discuţie chiar dacă nu-şi are rostul. 

  Dl.Primar Mircia Muntea 
  Trecem mai departe. 
 
 Punctul 5 suplimentar  - RETRAS 
 
 Punctul 6 suplimentar  
            Dl. Primar Mircia Muntean 
            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind probarea actului aditional nr.1 

la contractul de inchiriere nr.6050/2009 incheiat intre municipiul Deva si domnul Gherghel 
Bogdan Cristian. 

Problema este în felul următor. Susţin acest punct care nu are absolut nimic în comun şi 
vreau încă o dată Oana să prevadă exact amendamentul la punctul 4. Având în vedere că spaţiul, 
cum am spus, a fost discutat cum a precizat şi domnul Ardelean de 1 an de zile când proprietar era 
Eurovenus, domnul Ionel Olteanu, el isi încetează mâine funcţionalitatea. Asemeni spaţiului de 
lângă, a Cadastrului mai bine precizat care l-am reziliat acum 1 lună sau 2 luni, să ne facă Jarnea 
precizarea exactă, atunci am cerut şi rezilierea celui de la Davidescu şi domnul Davidescu a spus 
“domnule, parcă aş mai vrea o lună, două”. Nu ştiu altul care termină şi cum termină.  

Acest spaţiu, susţin să mergem în continuare, este spaţiul lipit de Primărie, este spaţiul unde 
ne desfăşurăm activitatea. Că vreţi dumneavoastră să-l reduceţi la jumătate, la un sfert, la 80%, cât 
a cerut proprietarul este treaba dumneavoastră dar părerea noastră este să nu dăm numai satisfacţie, 
repet unei euforii de pahar de coniac de Supreme şi să spunem, domnule hai să vedem ce…mult 
ce… am avut noi şi au fost viceprimarul şi  viceprimarii în stradă. I-am scos în stradă şi .. Bun. 
 Eu îi dau domnului Oancea cuşca paznicului de jos. Să zicem să vorbesc şi eu cum vorbeşte 
şi domnia sa, să fim în acelaşi ton, dar eu cred că dumneavoastră aţi fi putut găsi o judecată 
dreaptă, matură, să spuneţi, da, domnule, vrem să plătim 30%, nu atât cât a visat Olteanu sau a 
visat Gherghel sau a visat Munteanu sau prietenii mei. A fost un an, acela a fost anul. Atunci  a 
fost o conjunctură. Puteţi domnule Ţonea la fel de bine gândi şi spune, domnule vrem să plătim 
20% sau 10 % compensator. Altfel, nu ştiu.  

O să ne mutăm temporar. Sigur, că poate şedinţele se încheie, dumneavoastră plecaţi, noi 
trebuie să gândim o soluţie. Ne mutăm temporar aici în sala de protocol a Primăriei, în sala 
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consilierilor. Vine şi Curtea de Conturi. Există o perturbaţie totală. Mai mult de atât, să nu credeţi, 
ca vezi doamne nu o să găsească nimeni un loc potrivit pentru a-şi desfăşura activitatea acolo. 
Poate să-şi desfăşoare de mâine, aşa cum s-a întâmplat la Cadastru  sau se pot muta domnii de la 
Camera de comerţ, tot solicită într-una. 

Eu zic totuşi să vă gândiţi bine. Este un spaţiu de care are nevoie şi viitorul Primar şi 
actualul Primar, şi actualul Viceprimar. Suntem unul lângă celălalt şi repet, cred că o decizie 
gândită cu micşorare de 50-60%, de cât vreţi dumneavoastră este mai înţeleaptă şi … Mulţi o să 
rămânem prieteni, o să ne certăm, o să exploatăm, şi aşa am discutat şi ne-am spus destule dar 
lucrurile merg înainte. O să meargă sigur şi fără acest spaţiu dar eu cred că se poate găsi o soluţie, 
repet, onorabilă. Este singurul spaţiu. Gândiţi-vă că  am dat poliţiei, a trebuit să luăm Poliţia şi să-i 
dăm un spaţiu la piaţă, am luat serviciul social din cadrul Direcţiei judeţene sau a Spitalului 
judeţean fostul Agiram şi l-am dat medicilor tot pentru întrebuinţare, am dat domnului director 
Florea pentru ca sa nu mai plimbe oamenii pe drumuri sau pe nu ştiu unde. Deci, au fost nişte 
lucruri care le-am făcut. Dacă dumneavoastră credeţi şi am înţeles că consilierii  totuşi au făcut un 
efort să-mi spuneţi domnule, afară de creşă unde ştiu că există un spaţiu bun dar trebuie să facem o 
grădiniţă cu program prelungit, avem chiar anul acesta de gând să facem o grădiniţa, un alt 
spaţiu… Elena te rog frumos să te pronunţi sau domnul Oancea să spună, da, domnule, ştiu eu încă 
unul sau altul care este potrivit pentru a-şi desfăşura activitatea Primarul sau Viceprimarii. Deci, eu 
zic că, Elena, fă această precizare unde ar mai fi spaţii potrivite pentru a putea sta un Primar sau 
Viceprimar? 

D-na Ivan Elena 
În evidenţa noastră, a Serviciului social, nu mai avem spaţii. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Păi totuşi, am înţeles că aţi avut o comisie de consilieri care aţi depistat unul sau două 

spaţii. Vă rog să le spuneţi dacă există şi dacă nu, vă rog luaţi această măsură înţeleaptă, reduceţi-l 
cât vreţi dumneavoastră, mergeţi la negocieri, luaţi preţurile de piaţă, coborâţi-le, urcaţi-le, faceţi 
ce ştiţi dar părerea mea să nu dăm cu piciorul pentru că pierdem cu toţii. Facem aşa un efort şi 
trecem peste toate supărările dar eu zic că este aşa o temă la care trebuie să ne gândim în mod 
special. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Eu vreau să vă zic un singur lucru. La punctul 4 suplimentar am votat ca pentru cele două 
spaţii să nu se mai prelungească acel contract de închiriere.  Mi s-ar părea absurd acum să votaţi să 
reducem doar chiria. Sunt suficiente spaţii şi în clădirea aceasta verde unde este Starea civilă, şi la 
Uzo Balcan 240 mp, 179 mp lângă Prefectură, 300 mp la fostul ICSIC unde sunt birourile pentru 
programe, deci sunt suficiente spaţii chiar în această incintă a Primăriei, sala albastră, biroul 
domnului Viceprimar Costa este liber, sunt multe. 
 Vis-à-vis de cuşcă, cum spunea domnul Primar, nu am nevoie de cuşti, poate dânsul pentru 
prietenii lui are nevoie de cuşti dar biroul meu  poate să fie şi între cetăţenii municipiului Deva  
foarte bine, nu am nevoie de un birou de 50 mp dotat, într-adevăr ca birou de lux. Eu  mă bucur că 
am plecat de acolo şi poate prin gestul meu am dat dovadă de faptul că sunt solidar cu cei care sunt 
în perioadă de criză acum. Dânsul văd că ţine cu dinţii, “mai micesc chiria dar să rămân totuşi 
acolo”. Nu, domnule Primar. Strângeţi şurubul şi dumneavoastră şi dumneavoastră sunteţi ultimul 
prejudiciat de faptul că ne mutăm din acel spaţiu pentru că nu staţi mai mult de o lună pe an în 
Primărie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Oancea, v-am dat afară v-am spus, pentru beţiile interminabile pe care le-aţi 
făcut.V-am dat afară pentru aceste chestiuni.V-am dat afară că nu se mai putea lucra cu 
dumneavoastră. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Mitoman. Termenul este “mitoman”, minte şi crede ce minte. 

Dl.Primar Mircia Muntean 



 55 

 Dovediţi, dovediţi, dovediţi. Domnule Oancea, nu mă faceţi să spun mai mult. Când a venit 
familia plângând la mine în casă să vă recuperez. Nu mai faceţi că vă ştie lumea. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ţine de penibil. Atacuri la familie. 
Dl.Drăgulescu Dorel 
Vreau să iau cuvântul.  
D-na Chişotă Roxana 
La punctul Diverse. Haideţi să terminăm punctul 6 de pe ordinea de zi. Comisiile? Juridic, 

la punctul 6? Comisia juridică, domnule Oană. 
Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil.      
Dl.Ghergan Florian Sandel  
Comisia de buget a dat aviz negativ. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a dat aviz negativ. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia pentru servicii publice  a dat aviz negativ. 
D-na Chişotă Roxana 

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

S-a votat 11  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

 Dl.Kovacs Francisc 
 Vă rog să număraţi câţi consilieri sunt în sală. 

D-na Chişotă Roxana 
Lipseşte domnul Pogocsan. Lipseşte un singur consilier înseamnă că sunt 17 consilieri. 

Haideţi să stăm două secunde că probabil după 3 ore de şedinţă a trebuit să iasă puţin afară. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu mai vine. 
Dl.Morar Marcel 
A plecat şi a anunţat că în condiţiile acestea dânsul preferă să se retragă. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
L-am sunat. 
Dl.Morar Marcel 
Înseamnă că vine. 
Dl. Kovacs Francisc 
Vedeţi că nu a trecut, că trebuie 2/3. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnul Socol cum este, 2/3 trebuie? 
Dl. Augustin Socol 
2/3. 
Dl.Ghergan Florian 
A fost cineva “pentru”? 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu am o părere personală şi de aceea m-am şi abţinut. Eu cred că biroul unui Primar, a unui 

Viceprimar într-o Primărie, cred că trebuie să impună un anumit standard de protocol. Acolo vin 
delegaţii străine, vin oameni de afaceri deci, părerea mea personală este că nu poţi  să treci peste 
aspectul acesta şi să înghesui undeva într-un spaţiu impropriu sau nefuncţional. Cred că şi lucrul 
acesta trebuie avut în vedere. 
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Eu nu zic să  se risipească banii publici dar dacă se poate ajunge la o rediscutare practic în  
alţi termeni,  pentru că poţi să muţi în altă clădire decât în Primărie, adică să pui undeva într-o 
grădiniţă sau ştiu eu unde cabinetul Primarului şi Viceprimarului. Ar fi culmea. 

Dl.Ţonea Vasile 
Vreau să vă spun că toată lumea ştie că trecem printr-o situaţie de criză. Trebuie măsuri de 

austeritate şi văd că noi ne lăfăim în loc să luăm măsuri de austeritate. Chiar Cristian Diaconescu 
spunea că a fost la Primul Ministrul al Franţei şi l-a impresionat modestia biroului în care îşi 
desfăşura activitatea. Oare noi nu putem da dovadă de aşa ceva? Gândiţi-vă, chiria pe toţi anii 
aceştia a fost aproape 300 de miliarde. Dacă mai prelungim un an şi socotim din urmă ne 
construiam un sediu nou după toate standardele şi noi continuăm să spunem că avem criză, spunem  
că avem grijă de bani. Cum avem grijă de bani?! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
O scurtă precizare. Cât a fost impozitul? 
D-na Nicula Viorica 
16% se plăteşte. 
D-na Chişotă Roxana 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. În sală este prezent şi domnul Pogocsan. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

 

 

 

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat 12  voturi împotrivă şi 

      6 abţineri  (Dl.Kovacs Francisc,Dl.Borbeanu Simion, Dl. David Ioan, Dl.  

Cuiava Dorel, D-na Mermezan Ana Elena, Dl.Costa Cosmin   

Cristian) 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Doamna Oana, vă rog să vă pronunţaţi. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Hotărârea a trecut sau nu? 
D-na Dara Oana 
Nu. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule Primar, dumneavoastră aţi minţit. 

Diverse 
Dl.Drăgulescu Dorel 

 Doamnă Preşedinte, domnule Primar, domnilor Viceprimari, daţi-le voie angajaţilor 
executivului primăriei, să ne acordaţi 10 minute din timpul dumneavoastră liber pentru noi 
angajaţii să putem purta o discuţie legată de statutul nostru de angajaţi. Toţi angajaţii suntem aici şi 
putem să purtăm 10 minute o discuţie. Vă mulţumesc mult. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule director, iniţiaţi  discuţii cu cine are autoritate. Te adresezi Consiliului local  care 
ne va ajuta sau ne va bloca. Deci, nu ai pe altcineva cu cine vorbi. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Cu naşul vorbeşti. Haideţi să plecăm. Cu naşul vorbeşti, ţi-a spus. O zi bună vă dorim. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mulţumim. 

 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Tot aşa să fiţi domnule Primar că sunteţi pe drumul cel bun. 
D-na Chişotă Roxana 

 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 26 februarie 2010 

 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

 Chişotă Roxana               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


