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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 08 septembrie  2011  în şedinŃa de indata  
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1302/2011 
privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de indata in sedinta.  

La şedinŃa au participat 12 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Cuiava Dorel, Panduru Carol, Cioroagă Miron, Birău Mircea, Mateucă Mădălina, Kovacs 

Francisc, David Ioan, Oană Nicolae Dorin, Pogocsan Ferdinand, Mermezan Ana Elena, Borca 
Tiberiu, dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian, dl. Primar Mircia Muntean, doamna Oprişiu 
Corina – Administrator public, domnul Secretar Socol Augustin, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
Dl.Secretar Socol Augustin 
Trebuie ales un preşedinte de şedinŃă. 
Dl.Cuiava Dorel 
Propun preşedinte pe domnul Oană Nicolae Dorin. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog să votaŃi. SupuneŃi la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
În unanimitate domnul Oană a fost ales preşedinte. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În baza prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului 
municipiului Deva, nr.1302/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de 
îndată în sedinŃă.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

ca şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 11 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa d-
na Chişotă Roxana şi dl Morar Marcel. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, dl.Primar Mircia Muntean, d-nul viceprimar 
Costa Cosmin Cristian, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, domnul Secretar Socol 
Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 13 iulie 2011, 18 iulie 2011, 27 iulie 2011 si 
29 iulie 2011, însoŃite fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi 
observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
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Sinteza procesului-verbal din 13 iulie 2011 
Consiliul local al municipiului Deva a fost convocat in sedinta extraordinara de catre: 

Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Florin Nicolae, 
Borbeanu Simion Sandu, Chisota Roxana, Lazar Danil, inregistrata in Primaria municipiului 
Deva sub nr.22870/2011, 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 11 puncte. S-au adoptat 9 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.205 - 213. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, prin adresa inregistrata 
sub nr.26614/2011 ne comunica faptul ca a formulat actiune in contencios administrativ pentru 
anularea Hotararilor adoptate in aceasta sedinta, adresa care v-a fost inaintata cu adresa 
nr.26636/2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 18 iulie 2011 
Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.1077/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
MenŃionez că sedinta nu s-a tinut intrucat nu au fost prezenti jumatate plus unu din 

numarul consilierilor locali in functie. 
 
Sinteza procesului-verbal din 27 iulie 2011 
Consiliul local al municipiului Deva a fost convocat in sedinta extraordinara de catre: 

Tonea Vasile, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Ghergan Florian, Oancea Florin Nicolae, Borbeanu 
Simion Sandu, Chisota Roxana, Lazar Danil, Mladin Mariana, Iacob Petru, Sturza Alexandru 
inregistrata in Primaria municipiului Deva sub nr.24453/2011, 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Sturza Alexandru.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte. S-au adoptat 4 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.214 - 217. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la 
această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  27 
iulie 2011.  
 

Sinteza procesului-verbal din 29 iulie 2011 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului 

nr.1096/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ghergan Florian.   

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 8 puncte si 11 puncte suplimentare. S-au  
adoptat 17 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.218-234. Institutia Prefectului JudeŃului 
Hunedoara, prin adresa inregistrata in Primarie sub nr.26993/2011 a solicitat revocarea Hotararii 
nr.227/2011 si dovada indeplinirii procedurilor de consultare a publicului cu privire la Hotararea 
nr.220/2011. Mentionez ca acasta adresa v-a fost inaintata si dumneavoastra cu nr.27009/2011. 
 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 iulie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 iulie 2011, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 iulie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 iulie 2011 se aprobă cu cu 11 voturi pentru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 27 iulie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 27 iulie 2011 se aprobă cu 10 voturi pentru şi 1 
abŃinere (D-na Mermezan Ana Elena). 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 iulie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 iulie 2011 se aprobă cu 10 voturi pentru şi 1 
abŃinere (D-na Mermezan Ana Elena). 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi. 
D-nul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011;   
                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Transmiterea în folosinŃă gratuită către Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean 
„Decebal” Hunedoara a unei MOTOCOASE DS 4200T; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea alocarii de la bugetul general al municipiului Deva a sumei de 350.000 

lei, suma necesara pentru sustinerea din bugetul local a tarifelor de intrare la 
complexul Aqualand pentru copii – scolari si prescolari – pensionarii cu venituri 
de până la 1.000 lei, persoanelor cu handicap grav, precum şi insotitorii acestora, 
functionarii/personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva/serviciilor/institutiilor publice din subordinea 
Consiliului local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea Documentatiei tehnico – economice pentru Lucrari de limitare si 

inlaturare a efectelor situatiei de urgenta – incendiu produs la groapa de gunoi a 
municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea unor cantitati de lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe 

Aleea Florilor, Deva”; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

6. Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al municipiului Deva in 
consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe 
raza municipiului Deva si a scolii particulare „Samuel” din Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea acordării de finanŃare nerambursabilă de la bugetul general al 

Municipiului Deva, asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu 
personalitate juridică care desfăşoară activităŃi nonprofit menite să sprijine 
realizarea unor obiective de interes public local; 

            IniŃiator consilier Morar Marcel   
8. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Transmiterea in administrare a imobilului in suprafata utila de 375,59 mp, situat 

in Deva, Bdul 1 Decembrie nr. 20B, parter si etaj I , catre Serviciul comunitar 
pentru cadastru si agricultura, subordonat Consilului local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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11. Aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiŃie 
<<Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaŃionale a 
Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva>> ca urmare a aplicării procedurii de 
achiziŃie publică şi a atribuirii contractului de execuŃie lucrări precum şi aprobarea 
executării unor lucrări suplimentare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Ordinea de zi fiind transmisă am rugămintea ca să o votăm cu următoarea modificare. 

Punctul 7 să devină punctul 11 deci ultimul punct şi desigur suplimentarea cu două proiecte: 
1. Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la 

Szigetvar, Ungaria, in perioada 9 – 13 septembrie 2011. 
2. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii 

“Modernizare strada Paiului din municipiul Deva”.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost prezentată de domnul Primar. 

S-a votat cu 11 voturi pentru. 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.4,5,6, pct.suplimentare 1, 2 se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,3,7,11 se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit 
prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2,8,9,10 se 
adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 6 de pe ordinea de zi si punctul 
suplimentar 1 necesita vot secret.   

 
 
 

I. Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 

2011. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget? Nu s-a Ńinut. 
Comisia juridică aviz favorabil. 
Există propuneri, poftiŃi. 
Dl.Răchită Ciprian 
Propunem pe Lista de investiŃii să introducem două Studii de fezabilitate respectiv 

“Extindere Stadion Cetate Deva” şi “Ansamblu de 4 blocuri de locuinŃe cu câte 40 apartamente”, 
fiecare cu câte 5.000 de lei care se asigură prin diminuarea studiilor de la “Bazin de înot de lângă 
Aqualand “şi “Casa verde Primăria Deva”. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Alte solicitări şi propuneri?! Supun la vot modificarea propusa de colegul din executiv. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri?  

S-a votat cu 11 voturi pentru. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
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  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.259/2011 
Punctul 2  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită către Inspectoratul de 

Jandarmi JudeŃean „Decebal” Hunedoara a unei MOTOCOASE DS 4200T. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Necesită 2/3. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, domnilor reprezentanŃi ai presei cosim tradiŃional, cu coasa. Nu mai luăm 

motocoasă că avem nevoie de 2/3 şi … 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Punctul 2 de pe ordinea de zi nu poate fi adoptat conform art. 45 alin. 3 din Legea nr. 
215/2001, un asemenea punct trebuie să realizeze un vot de minimum 14 consilieri pentru, 2/3 
din numărul consilierilor în funcŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cine s-a ocupat de ce nu a vorbit cu domnii consilieri să vină să voteze, că o să apeleze la 
jandarmi mâine poimâine, să le cosească, să le repare, să le dreagă?! De ce nu au apelat? Cine a 
făcut această hotărâre de consiliu? Ce serviciu a redactat-o? 
 Dl.Tătar Ioan 
 Serviciul nostru. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

La cererea cui? Păi, ea este…Încă nu ştie rândul chiar aşa de… 
 D-na Nicula Viorica 
 La cererea jandarmilor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Unde aveŃi asemenea hotărâri cu 2/3, cunoaşteŃi acum care este situaŃia şi apelaŃi pentru 
că sunt oameni şi ei şi toată ziua îi văd la jandarmi. Să nu mai prind un jandarm că mai vine aici 
până nu rezolvă problema! Adică noi le dăm motocoasă şi eu votează împotrivă, să nu o 
primească. Vin şi ne cer motocositoarea şi tot ei nu ne ajută. Totuşi, Jandarmeria măcar să ne 
lase în pace să avem de lucru, nu mai lucrăm la proiecte inutile. O să-i transmit şi eu, transmiteŃi-
i şi la domnul Viorel Sălan, îi spun eu “domnule general, vă rog frumos să luaŃi act de această 
situaŃie şi să apelaŃi la bunăvoinŃa celorlalŃi” sau dacă nu, nu are rost să lucrăm la proiect. 
Lucrează cinci funcŃionari şi întocmim 100 de dosare, ca să ce?! Să nu treacă! 
 Trecem mai departe. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Punctul nr. 3. 
 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii de la bugetul general al municipiului Deva 

a sumei de 350.000 lei, suma necesara pentru sustinerea din bugetul local a tarifelor de intrare la 
complexul Aqualand pentru copii – scolari si prescolari – pensionarii cu venituri de până la 1.000 
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lei, persoanelor cu handicap grav, precum şi insotitorii acestora, functionarii/personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva/ serviciilor/ 
institutiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;    

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Comisia de protectie socială? Nu s-a Ńinut. 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.260/2011 
Punctul 4  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico – economice pentru Lucrari 

de limitare si inlaturare a efectelor situatiei de urgenta – incendiu produs la groapa de gunoi a 
municipiului Deva.   

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Restul nu s-a Ńinut. 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.261/2011 
Punctul 5  

Dl. Primar Mircia Muntean  
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Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cantitati de lucrari suplimentare la obiectivul 
„Canalizare pe Aleea Florilor, Deva”. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de urbanism – patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.262/2011 
Punctul 6  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al 

municipiului Deva in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat de pe raza municipiului Deva si a scolii particulare „Samuel” din Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. 
Comisia de cultură? 
D-na Mateucă Mădălina  
Favorabil. 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Aici, rog să se consemneze consilierii pentru fiecare unitate. 
La Centrul de ExecuŃie Bugetară nr. 1 – dl. Borbeanu şi subsemnatul Oană Nicolae 

Dorin. 
La Centrul de ExecuŃie  Bugetară nr. 2 – dl. Dobrean  şi dl. Kovacs. 
Colegiul NaŃional “Decebal” Deva – dl. Cioroagă, dl.Ghergan şi dl.łonea. 
Colegiul NaŃional “Sportiv” Deva – dl.Moş, dl.Oană şi d-na Mateucă. 
Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva – d-na Mateucă şi dl. David. 
Grupul Şcolar “Ion Mincu” Deva – d-na Mermezan, dl.Panduru şi dl. Borca. 
Grup Şcolar “Teglas Gabor”Deva – dl.Pogocsan Ferdinand şi dl.Morar Marcel. 
Grup Şcolar “Grigore Moisil” – dl.łonea, dl.Kovacs şi dl. Pogocsan. 
Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva – dl.Lazăr, dl.Borca, dl. Morar 

Marcel. 
Liceul Pedagocic “Sabin Drăgoi” Deva – dl.Oancea, dl.Cuiava şi dl.Costa. 
Liceul Teoretic “Traian” Deva- dl.Birău şi dl.Morar. 
Liceul de Muzică “Sigismund ToduŃă”Deva – dl. Cioroagă Miron, dl. Oancea Florin şi d-

na Chişotă Roxana. 
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Şcoala Samuel Deva – dl.Borca Tiberiu. 
Vă rog să  întocmiŃi lista pentru a putea trece la vot. 
 
Supun votului dumneavoastră titlul hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Vom aştepta pentru buletinele de vot. Vă rog să trecem la punctul 8 care devine punctul 
nr. 7. 

 
Punctul 8  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată 
asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a 
satelor aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi 
completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare.   

Dl.Secretar Socol Augustin 
Şi acesta necesită 2/3. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Punctul nr. 8 având în vedere că necesită vot… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Şi 8 şi 9. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Minimum 2/3 adică punctul nr. 7 care a fost 8 necesită minimum 2/3, 14 consilieri, 8 este 

la fel, 9 este la fel şi urmează să se consemeneze că nu pot fi votate datorită faptului că lipsesc 
bunii noştrii colegi care  ne-au onorat cu prezenŃa în acest mod. 
 
Punctul 9  

Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrare a imobilului in suprafata utila de 
375,59 mp, situat in Deva, Bdul 1 Decembrie nr. 20B, parter si etaj I , catre Serviciului 
comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consilului local al municipiului Deva;  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aceiaşi chestiune este valabilă că jumătate sunt interesele lor. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Punctul 11 a venit numărul 10. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Da şi acum citesc nr. 11. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Acesta este numărul 10 de pe ordinea de zi votată de dumneavoastră. 

 
Punctul 11  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de 

investiŃie <<Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaŃionale a 
Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva>> ca urmare a aplicării procedurii de achiziŃie publică 
şi a atribuirii contractului de execuŃie lucrări precum şi aprobarea executării unor lucrări 
suplimentare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Comisia juridică aviz favorabil. 
Comisia de urbanism ? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.264/2011 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Ne reîntoarcem la punctul 7 de pe ordinea de zi care conform votului dumneavoastră a  

devenit punctul nr. 11. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vom parcurge suplimentarele şi punctul 7 rămâne la urmă aşa cum am anunŃat. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Da, dar l-aŃi votat să fie 11, 7 să fie 11. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Rectificăm prin vot. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 

             Urmează ca punctul nr.7… s-a exprimat greşit domnul Primar, deci de la bun început a 
vrut să se exprime în felul următor: punctul 7 de pe ordinea de zi să devină ultimul punct, nu 
punctul 11. Nu a Ńinut cont de faptul că mai sunt două suplimentare. 
 Supun votului consilierilor dacă sunt de acord ca punctul nr.7 să fie ultimul punct de pe 
ordinea de zi discutat de astăzi, că din eroare a specificat la început să fie punctul 11. 

Cine este de acord ca punctul nr. 7 să fie ultimul punct discutat la ordinea de zi astăzi?  
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
                  Cu 11 voturi pentru s-a adoptat această modificare. 
 Vă rog să discutăm punctele suplimentare. 

 
Punctul suplimentar 1  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la 

Szigetvar, Ungaria, in perioada 9 – 13 septembrie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. Comisia de cultură? 
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Dl.Cuiava Dorel 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propuneri pentru membrii care să plece. PofitiŃi, vă rog. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Dl.Pogocsan, dl. Carol  Panduru şi dl. Marcel Morar.   
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Dacă sunt alte propuneri. De la tehnic mai sunt? Domnul Băneasă, nu?! 
 D-na Cotoară Camelia 
 Vreau să vă propun o modificare. DelegaŃia să fie prezentă în Ungaria doar 3 zile şi nu 5  
cum am scris iniŃial. Din această cauză se schimbă, se modifică devizul estimativ. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cât este atunci suma? 
 D-na Cotoară Camelia 

Se modifică cuantumul diurnei per total astfel încât suma este de 1.762, 41 lei. 
Perioada va fi 10-12 septembrie. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 11 voturi pentru. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret.  
 Vă rog să completaŃi buletinul de vot. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Urmează să discutăm după votul secret. 
 

Punctul suplimentar 2  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Paiului din municipiul Deva”. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
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 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.266/2011 
S-a votat cu 12 voturi pentru, întrucât între timp a venit şi colegul Borca. 
 

Punctul 7  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de finanŃare nerambursabilă de la bugetul 

general al Municipiului Deva, asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu 
personalitate juridică care desfăşoară activităŃi nonprofit menite să sprijine realizarea unor 
obiective de interes public local  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. 
Comisia de buget nu s-a Ńinut. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
            S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                 S-a votat cu 11 voturi pentru şi 1 abŃinere (dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.267/2011 
 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aşteptăm rezultatul voturilor. 
 Dl.David Ioan 
 Am rezultatul votului pentru delegaŃia de la Szigetvar. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnii de la presă, puteŃi să nu mai vorbiŃi? FiŃi amabili. 

 Dl.David Ioan 
 Au participat la vot 12 consilieri, 12 voturi valabil exprimate, nici un vot nul. 
 Dl.Marcel Morar - 12 voturi “pentru” 
 Dl.Panduru Carol - 12 voturi “pentru” 
 Dl.Pogocsan Ferdinand -12 voturi “pentru” 
 Dl.Băneasă Dan -12 voturi “pentru” 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 FaŃă de rezultatul votului secret, 12 voturi pentru, respectiv la punctul nr. 1… 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu, la punctul 1 suplimentar. 
                 S-a votat cu 12 voturi pentru. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.265/2011 
 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Aşteptăm votul pentru punctul nr. 6. Până atunci, vă rog frumos la punctul Diverse să-mi 
permiteŃi să ridic câteva probleme. Respectiv, rog să se ia măsuri – domnul director Szots – vă 
rog din suflet să luaŃi măsuri, există pe strada Kogălniceanu la intersecŃia cu I.L.Caragiale, este o 
groapă de 40 cm pătraŃi. Este de peste o lună groapa acolo. Sunt foarte multe maşini…patru 
maşini cunosc eu, o persoană m-a şi contactat să dea în judecată Consiliul local. Despăgubirea la 
persoana respectivă se va ridica în jur la 90 şi ceva de milioane. Eu nu am iniŃiat, am spus că nu 
pot să intru dar vă rog frumos luaŃi măsuri de acoperire a acelei gropi. Este dezastru ce este 
acolo. Asta este prima problemă pe care vreau să o ridic. 
 A doua problemă pe care vreau să o ridic. Vreau să luăm măsuri să sudăm capacele de la 
canale şi la gurile de sub scurgere. Au început din nou să dispară capacele. Pe Avram Iancu au 
dispărut deja trei capace. Am rugat pe cei de la… pe domnul Eci de la S.P.I.G.M. şi a trimis şi au 
pus nişte capace din beton provizorii dar dacă nu luăm măsuri să le sudăm ne trezim iarăşi fără 
capace că domnii de la fier vechi acceptă orice fontă, nu contează de unde vine şi cum arată. 
 Totodată, v-aş ruga să se modifice modalitatea în care se poate face un control împreună 
cu PoliŃia Comunitară la colectorii de fier vechi, în vederea depistării formelor de fontă provenită 
din capacele de canal sau de gurile de scurgere pentru ca să luăm măsură, acolo unde se găseşte 
acest produs, fontă colectată, să i se anuleze autorizaŃia de funcŃionare. Să rămână firma fără 
autorizaŃie de funcŃionare să se înveŃe minte pentru că nu au dreptul să facă asemenea colectări 
dar ei continuă să accepte la colectare şi atunci Ńiganii şi normal, noaptea meg cu căruŃa şi le fură  
şi a doua zi le vând. Dar, dacă luăm măsura asta să facem control la societăŃile de colectare a 
fierului vechi şi vor fi depistaŃi cu aceste capace, resturi din capace, dacă la o societate îi va fi 
anulată autorizaŃia de funcŃionare să vedeŃi că ceilalŃi nu le mai trebuie şi atunci nu se mai fură că 
nu au ce face cu ele.  

Vă rog frumos să ne spuneŃi rezultatul votului secret la punctul nr. 6. 
 Dl.David Ioan 
 Au fost 12 voturi valabil exprimate, 12 consilieri au votat. 

Centrul de ExecuŃie Bugetară nr. 1 - dl. Borbeanu  Simion – 12 voturi “pentru” 
        - dl.Oană Nicolae Dorin – 12 voturi “pentru” 

Centrul de ExecuŃie  Bugetară nr. 2 -dl. Dobrean Robert – 12 voturi “pentru” 
                                 -dl. Kovacs Francisc – 12 voturi “pentru” 

Colegiul NaŃional “Decebal” Deva – dl. Cioroagă Miron  - 12 voturi “pentru” 
- dl.Ghergan  Florian – 12 voturi “pentru” 
- dl.łonea Vasile  - 12 voturi “pentru” 

Colegiul NaŃional “Sportiv” Deva – dl.Moş Ovidiu – 12 voturi “pentru” 
        - dl.Oană  Nicolae Dorin – 12 voturi  “pentru” 
        - d-na Mateucă Mădălina -12 voturi “pentru” 

Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva – d-na Mateucă  Mădălina -12 voturi “pentru” 
                                                             -dl. David Ioan – 12 voturi “pentru” 
Grupul Şcolar “Ion Mincu” Deva – d-na Mermezan Ana Elena -12 voturi “pentru” 

- dl.Panduru Carol -12 voturi “pentru” 
- dl. Borca Tiberiu – 12 voturi ” pentru” 

Grup Şcolar “Teglas Gabor”Deva – dl.Pogocsan Ferdinand – 12 voturi “pentru” 
                                                        -dl.Morar Marcel. – 12 voturi “pentru” 
Grup Şcolar “Grigore Moisil” – dl.łonea Vasile– 12 voturi “pentru” 

- dl.Kovacs Francisc – 12 voturi “pentru” 
- dl. Pogocsan Ferdinand – 12 voturi “pentru” 

Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva – dl.Lazăr Danil – 11 voturi 
“pentru”, 1 vot impotriva 

- dl.Borca Tiberiu – 12 voturi “pentru” 
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- dl. Morar Marcel – 12 voturi “pentru” 
Liceul Pedagocic “Sabin Drăgoi” Deva – dl.Oancea Nicolae Florin– 11 voturi “pentru” şi  
                                                                    1 vot “împotrivă” 

- dl.Cuiava  Dorel – 12 voturi “pentru” 
- dl.Costa Cosmin Cristian – 12 voturi “pentru” 

Liceul Teoretic “Traian” Deva- dl.Birău  Mircea – 12 voturi “pentru” 
             - dl.Morar Marcel – 12 voturi “pentru” 

Liceul de Muzică “Sigismund ToduŃă”Deva – dl. Cioroagă Miron – 12 voturi “pentru” 
        - dl. Oancea Florin – 11 voturi “pentru” şi  
                                                                                                           1 vot “împotrivă” 

               -d-na Chişotă Roxana– 11 voturi “pentru”                     
                                                    şi 1 vot “împotrivă” 

Şcoala Samuel Deva – dl.Borca Tiberiu – 12 voturi “pentru” 
 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                 S-a votat cu 12 voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.263/2011 
Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă mai sunt discuŃii…Ordinea de zi a fost dezbătută, pentru punctul Diverse… 
 Dl.David Ioan 
 Aş dori eu să iau cuvântul. Nu ştiu dacă reŃineŃi că s-a solicitat o situaŃie cu privire 
administrarea societăŃii Apaserv. În momentul de faŃă am intrat în posesia unui raport dat de 
Oficiul Registrului ComerŃului, un certificat constatator datat în 10.08.2011 despre societatea 
Apaserv S.A. Deva. Întrucât am primit-o acum puŃin timp înainte de şedinŃă, dintr-o primă 
privire îmi dau seama că s-au Ńinut nişte adunări A.G.A. fictive, s-au luat nişte hotărâri la fel de  
fictive şi rezultatele sunt cele care le ştie toată lumea, baza de producŃie vândută respectiv baza 
de agrement vândută şi ajunse în posesia unor oameni care se ştie că sunt apropiaŃii fostului 
administrator Tiberiu Balint. Întrucât nu am intrat în amănunte deoarece doar am citit, vă întreb 
pe dumneavoastră în data de 08.10, dumneavoastră eraŃi consilieri cu toŃii, a participat cineva la 
vreo şedinŃă A.G.A. din data de 08.10? Nu! 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Rog să se consemneze la procesul-verbal. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 2010? 
 Dl.David Ioan 

Da, 08.10.2010, deci anul trecut în 08 octombrie. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Rog să se consemneze că nici unul dintre consilierii prezenŃi nu au participat. 
 Dl.David Ioan 
 În mod normal convocarea se face pe luare de semnătură potrivit procedurii elaborată de 
Legea nr. 31/1990 cu toate modificările, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
dacă sunt în altă localitate cu cel puŃin 15 zile înainte cu indicarea locului, ş.a,.m.d., fie se 
convoacă personal, verbal şi acŃionarii se prezintă fără a avea nici un fel de… Eu cred că toate 
astea….dacă nici unul nu face opoziŃie, eu cred că toate astea nu s-au întâmplat. AveŃi cunoştinŃă 
de această şedinŃa A.G.A. din 08.10.2010? Nu!  

Deci, rog să se consemneze că nici unul dintre acŃionarii prezenŃi respectiv consilierii nu 
au participat la această şedinŃă. Eu jur că nu am participat, nu Ńin minte să particip. În mod 
normal  aceste şedinŃe A.G.A. se Ńin după partea de Diverse a unei şedinŃe de consiliu. Noi nu am 
avut şedinŃă de consiliu în luna octombrie 2010, şedinŃele s-au desfăşurat după cum urmează: am 
avut prima şedinŃă în 19 octombrie, a doua în 26 octombrie şi a treia în 28 octombrie. Deci, nici 
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vorbă de…Ce s-a hotărât atunci?! Se modifică art. 7 din Statutul societăŃii în sensul că se 
hotărâşte  diminuarea numărului membrilor consiliului de administraŃie de la 5 membri la 3 
membri. Mai o hotărâre, aprobare bilanŃ din 2007. Deci, bilanŃul din 2007 este aprobat în 
08.10.2010. Mai departe, o hotărâre a A.G.A. tot din 08.10.2010, “evaluarea activelor societăŃii 
şi valorificarea acestora prin licitaŃie deschisă cu strigare”. Vă aduceŃi aminte? Eu nu-mi aduc 
aminte! 
 PuŃin înainte, deci…asta este una din şedinŃele care a avut loc.  Mai are loc o şedinŃă în 
care se modifică actul constitutiv în data de 29.01.2008. Sunt foarte multe nereguli. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 O rugăminte am. Atât este suficient. Am o rugăminte, dacă sunteŃi de acord consilierii 
prezenŃi ca în numele nostru a tuturor să iniŃiem un proiect de hotărâre, să convocăm o şedinŃă de 
îndată pentru săptămâna viitoare pe miercuri sau pe joi pentru a adopta o hotărâre în vederea 
soluŃionării nelegalităŃilor cu privire la acele şedinŃe şi să se formuleze plângere împotriva 
persoanelor care au făcut actele falsificate şi le-au depus la Registrul ComerŃului.  
 SunteŃi de acord toŃi ca să fim iniŃiatori? Cine este pentru? AbŃineri? Împotrivă? Rog să 
consemnaŃi că cei 12 consilieri prezenŃi în unanimitate au hotărât iniŃierea unui proiect de 
hotărâre pentru rezolvarea situaŃiei de la Apaserv. Vă rog să păstraŃi acele acte ca să le puteam 
avea pentru şedinŃa care urmează a fi convocată. 

Mai sunt şi alte probleme? Domnul Cuiava. 
Dl.Cuiava Dorel 
În urma întâlnirilor cu cetăŃenii Cartierului Viile Noi, nu este presiune pe str. Horea la  

apă şi cetăŃenii sunt nemulŃumiŃi, de numerele  95, 97, 99 şi 101. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Ar mai fi o rugăminte la serviciul tehnic. Eu reŃin că anul trecu s-a făcut Studiu de 

fezabilitate pentru parcarea de pe Aurel Vlaicu care să rezolve problema parcării la centrul 
administrativ, la Prefectură, Tribunal, Judecătorie dar cu atât ne-am ales, cu Studiul de 
fezabilitate, nu s-a  mai făcut absolut nimic. 

Am mai ridicat de nenumărate rânduri problema rezolvării traficului pe b-dul Decebal, la 
trecerile de pietoni de la Opera şi de la piaŃă. Rog să se întocmească actele în vedere adoptării 
uui proiect de hotărâre pentru montarea unui semafor cu temporizare la trecerea de pietoni de la 
Opera şi piaŃă pe b-dul Decebal. Este dezastru, când ajungi acolo stai jumătate de oră. 

Dacă nu mai sunt şi alte discuŃii, declar închise lucrările şedinŃei de astăzi. 
  
 
 

Deva, 08 septembrie 2011 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Oană Nicolae Dorin                                       Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


