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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 13 iulie  2011  în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a convocării în şedinŃă extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Deva de către domnii consilieri łonea Vasile, Ghergan Florian, Moş Ovidiu, Dobrean 
Robert, Oancea Nicolae, Borbeanu Simion, Chişotă Roxana, Lazăr Danil, înregistrată în Primăria 
municipiului Deva sub nr.22870/2011, 

La şedinŃa au participat urmatorii consilieri, respectiv: 
Mermezan Ana Elena, Tonea Vasile, Ghergan Florian, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea 

Nicolae, Borbeanu Simion, Chisota Roxana, Lazar Danil, Iacob Petru Florin, Mladin Mariana,  
Sturza Alexandru, dl. Secretar Socol Augustin, directori 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.  
D-na Mermezan Ana Elena 
În baza prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a convocarii în şedinŃa 
extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva de către domnii consilieri łonea Vasile, 
Ghergan Florian, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Nicolae, Borbeanu Simion, Chişotă Roxana, 
Lazăr Danil, înregistrată în Primăria municipiului Deva sub nr.22870/2011, 

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

şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 9 consilieri in functie.  
Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă: dl. Socol Augustin, şefi ai compartimentelor de 

specialitate din Primăria Municipiului Deva, precum şi reprezentanŃi ai mass-mediei. 
În continuare, dau cuvântul domnului Oancea Florin pentru prezentarea proiectului ordinii de 

zi.    
Dl.Oancea Nicolae Florin 

            I. Ordinea de zi este următoarea: 
1. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

doamnei Breazu Maria; 
2. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

domnului Iacob Petru Florin; 
3. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

doamnei Mladin Mariana; 
4. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 

domnului Sturza Alexandru; 
5. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            

organizarea comisiilor de specialitate, ulterior modificată; 
6. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.176/2011 privind aprobarea deplasarii 

delegatiei municipiului Deva la Entrevaux, Franta in perioada 19 – 31 iulie 2011; 
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7. Aprobarea deplasarii delegatiei municipiului Deva la Entrevaux, Franta in perioada 
19-31 iulie 2011; 

8. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.173/2011 pentru modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii serviciilor de transport 
public local pe raza municipiului Deva; 

9. Stabilirea comisiei pentru analiza activitatii Serviciului public de intretinere si 
gospodarire municipala Deva; 

10. Stabilirea comisiei pentru analiza activitatii Directiei Politia Locala Deva; 
11. Stabilirea comisiei pentru analiza derularii Contractului de delegare de gestiune a 

Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Deva;   
IniŃiatori domnii consilieri Tonea Vasile, Ghergan Florian, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 

Oancea Nicolae, Borbeanu Simion, Chisota Roxana, Lazar Danil; 
 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Fiind 11 puncte pe ordinea de zi, eu vă propun să votăm ordinea de zi în forma prezentată. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.  

        S-a votat cu 9 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.1-5, 8-11 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 6, 7 se adoptă cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie.  

De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 7, 9 - 11 necesita vot secret. 
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Breazu Maria. 
Dl.łonea Vasile  
DaŃi-mi voie. Trebuie să se întrunească întâi comisia de validare, să facă procesul-verbal şi  

după aceea să purcedem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Facem o pauză. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Facem o pauză pentru comisia de validare. 

 
 Extras din procesul verbal întocmit de d-na consilier Chişotă Roxana: 
 “Proces-verbal încheiat azi 13.07.2011, ora 15.45 cu ocazia şedinŃei Consiliului Local Deva. 
După plecarea nejustificată din şedinŃa de consiliu a d-lui Secretar Socol Augustin şi al aparatului 
tehnic al Primăriei Deva, dl. consilier Ghergan propune ca d-na consilier Chişotă Roxana să facă în 
continuare procesul verbal al şedinŃei de consiliu. 
 Se prezintă de dl. łonea procesul verbal al şedinŃei comisiei de validare a mandatelor de 
consilier ale d-nei Breazu Maria, dl. Iacob. 
 Se supune votului.  

S-a votat 9 voturi pentru, nici o abŃinere, nici un vot împotrivă. 
 Dl.Oancea - Procesul verbal a comisiei de validare s-a citit înainte de ora 16.00 

S-a votat hotărârea cu nr. 205. 
A venit dl. Socol şi aparatul Primăriei” 
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            D-na Mermezan Ana Elena 
            Doamna Breazu nu este şi nu se poate depune jurământul. 
            D-na Chişotă Roxana 
            Da, este doar validată. 
          
Punctul 2  
 Dl.Oancea Nicolae Florin 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Iacob Petru Florin. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Procesul verbal al comisiei de validare a fost citit la început sau mai este altul separat? 
Dl. łonea Vasile 
Nu, i-am citit pe toŃi când am citit procesul-verbal: Breazu Maria, Iacob Petru Florin, Mladin 

Mariana şi Sturza Alexandru. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 9 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 9 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 9 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 9 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.206/2011 

 
           Invit în continuare pe domnul Iacob Petru Florin sa depună jurământul prevăzut de lege. 
           Asistenta se ridica in picioare. 

Dl. Iacob Petru Florin 
Subsemnatul Iacob Petru Florin, consilier al municipiului Deva, judeŃul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată, depun în faŃa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună credinŃă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 
Punctul 3  

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Mladin Mariana. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 10 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

       S-a votat cu 10 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 10 voturi pentru. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 10 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.207/2011 

 
           Invit in continuare pe doamna Mladin Mariana sa depună jurământul prevăzut de lege. 
           Asistenta se ridica in picioare. 

D-na Mladin Mariana 
Subsemnata Mladin Mariana, consilier al municipiului Deva, judeŃul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată, depun în faŃa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună credinŃă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Punctul 4  
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Sturza Alexandru. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
 Procesul verbal a fost citit la început, trecem la vot. 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 11 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.208/2011 

 
            Invit in continuare pe domnul Sturza Alexandru sa depună jurământul prevăzut de lege. 
            Rog asistenta sa se ridice in picioare 

Dl. Sturza Alexandru 
Subsemnatul Sturza Alexandru, consilier al municipiului Deva, judeŃul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată, depun în faŃa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună credinŃă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 
Punctul 5  

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, ulterior 
modificată. 
        D-na Mermezan Ana Elena 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 12 voturi pentru.  
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Trebuie să se facă nominalizări la art.1. 
Dl.łonea Vasile 
În comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanŃe se înlocuieşte dl. Oană 

Nicolae Dorin cu d-na Breazu Maria. 
 În comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi a libertaŃilor cetăŃenilor, agricultură se înlocuieşte dl Oană Nicolae Dorin se înlocuieşte 
cu dl. łonea Vasile, iar dl.David Ioan se înlocuieşte cu dl. Sturza Alexandru. 
 În comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, cultură, activităŃi sportive şi de agrement 
se înlocuieşte dl. Oană Dorin Nicolae cu d-na Mladin Mariana, iar dl.Cuiava Dorel se înlocuieşte cu 
dl. Iacob Petru Florin. 
 În comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică dl.David Ioan se înlocuieşte cu dl.Iacob 
Petru Florin, iar dl.Panduru Carol se înlocuieşte cu dl. Sturza Alexandru. 

În comisia pentru sănătate, protecŃia mediului înconjurător, protecŃie socială, dl.David Ioan 
se înlocuieşte cu d-na Mladin Mariana  iar dl.Panduru Carol se înlocuieşte cu d-na Breazu Maria. 

În comisia pentru servicii publice, comerŃ şi privatizare dl. Cuiva Dorel se înlocuieşte cu dl. 
Dobrean Robert iar dl. Panduru Carol se înlocuieşte cu dl. Iacob Petru Florin. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot numele consilierilor numiŃi pentru înlocuirea în comisiile de specialitate. Cine 

este pentru? 
 S-a votat cu 12 voturi pentru. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
       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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 12 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.209/2011 
 

Punctul 6  
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului 

local nr.176/2011 privind aprobarea deplasarii delegatiei municipiului Deva la Entrevaux, Franta in 
perioada 19 – 31 iulie 2011. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Lazăr Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 

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

                  S-a votat cu  10 voturi pentru şi 
                                              2 abŃineri (dl.Lazăr Danil şi d-na Mermezan Ana Elena) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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                  S-a votat cu  10 voturi pentru şi 
                                              2 abŃineri (dl.Lazăr Danil şi d-na Mermezan Ana Elena) 
 Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu  10 voturi pentru şi 
                                              2 abŃineri (dl.Lazăr Danil şi d-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu  10 voturi pentru şi 
                                              2 abŃineri (dl.Lazăr Danil şi d-na Mermezan Ana Elena) 

Întrucât nu s-a întrunit cvorumul,  proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

Punctul 7 
 Dl.Ghergan Florian 
 Punctul 7 nu-şi mai are rostul dacă nu a trecut 6. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Cum facem? Îl retragem de pe ordinea de zi? S-a aprobat ordinea de zi inclusiv  punctul 7. În 

cazul în care nu-şi mai  are rostul îl retragem de pe ordinea de zi sau îl supunem aprobării? 
Dl. Secretar Socol Augustin 
SupuneŃi la vot. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii delegatiei 

municipiului Deva la Entrevaux, Franta in perioada 19-31 iulie 2011. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisiile de specialitate? 
Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 

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

                  S-a votat cu  10 voturi pentru şi 
                                              2 abŃineri (dl.Lazăr Danil şi d-na Mermezan Ana Elena) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu  10 voturi pentru şi 
                                              2 abŃineri (dl.Lazăr Danil şi d-na Mermezan Ana Elena) 

La articolul 2 şi 5 se vor face propuneri. 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să vedem, dacă a trecut facem propuneri dacă nu, nu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu a trecut. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu a trecut, trecem la următoarea. 
Întrucât nu s-a întrunit cvorumul,  proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 

Punctul 8   
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului 

local nr.173/2011 pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea 
activitatii serviciilor de transport public local pe raza municipiului Deva. 
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Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a  avizat favorabil. 
Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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 (d-na Mermezan Ana Elena) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                                             1 abŃinere (d-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                                             1 abŃinere (d-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                                             1 abŃinere (d-na Mermezan Ana Elena) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                                             1 abŃinere (d-na Mermezan Ana Elena) 

A fost adoptată Hotărârea nr.210/2011 
 

Punctul 9  
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea comisiei pentru 

analiza activitatii Serviciului public de intretinere si gospodarire municipala Deva; 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a  avizat favorabil. 
Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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. 

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 faceŃi propuneri. 
Dl.Ghergan Florian 

 Aş vrea să propun în cadrul acestei comisii pe domnul Dobrean, Moş, Lazăr, Chişotă şi 
Oancea. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Supunem la vot colegii pe care i-a propus dl. Ghergan. Este vot secret? 
 Dl.Ghergan Florian  
 Păi nu, ca să fie trecuŃi pe listă. 
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 Dl.Moş Ovidiu 
 La toate o dată. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Să facem buletinele. Cum facem, trecem mai departe facem la toate şi pe urmă reluăm art.2, 
3... 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Da. 
 Dl.Ghergan Florian 
            Mai există o problemă aici, la perioadă. La art. 2 propun ca şi perioadă până la 30 august, 
după ce se face hotărârea, de luni.  
            D-na Chişotă Roxana 
 La punctul 9 sau la 10? 

Dl.Ghergan Florian 
 La toate trebuie. La 9. 
 Dl. Secretar Socol Augustin 
 Comisiile de analize se înfiinŃează de către Consiliul local prin hotărâre pe o perioadă 
determinată. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Perioada să fie 15 iulie – 30 august. De acord? 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Da. 
 Dl. łonea Vasile 
 Este 1 lună jumătate. 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Este bine. 
 Dl.Ghergan Florian 
 15 iulie -30 august.  
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Supun la vot propunerea făcută de domnul Ghergan. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
  S-a votat cu 12 voturi pentru.      
 Atunci trecem la punctul următor sau votăm art. 2 şi 3… 
 Dl.Ghergan Florian 
 Ca să poată să facă fetele … 
 Dl.Moş Ovidiu 
 Toate o dată. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, o lăsăm pe asta aşa, ca să poată să facă…, următoarea… 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu, domnilor! Votăm art. 2. 

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.                                

Aşteptăm rezultatul buletinelor de vot. 
 
Punctul 10  

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea comisiei pentru 

analiza activitatii Directiei Politia Locala Deva. 
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        D-na Mermezan Ana Elena 
            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. 

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. 

Cine face propuneri? 
Dl. Ghergan Florian 
Propun pe łonea, Oancea, Sturza, Ghergan şi Iacob. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot trecerea pe buletinul de vot a domnilor propusi de dl. Ghergan. 

                  S-a votat cu 12 voturi pentru. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai propun ca perioada, că şi aici avem o perioadă la art. 2 să fie tot aşa, 15 iulie -30 august. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget a  avizat favorabil. 
Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
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.                                
Multumesc, trecem la urmatoarea. 
Se aşteaptă rezultatul buletinelor de vot. 
 

Punctul 11  
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea comisiei pentru 

analiza derularii Contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si 
canalizare din municipiul Deva. 
 D-na Mermezan Ana Elena  
            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. 

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. 

Cine face propuneri? 
Dl.Ghergan Florian 
Propun pe łonea, Ghergan, Moş, Borbeanu şi Chişotă. Acelaşi lucru, este art. 2, perioada să 

fie aceiaşi 15 iulie -30 august. 
Mai vreau să fac un amendament. Aş vrea să împuternicim comisia să ceară informaŃii de la 

Apaprod privind: statutul, acŃionariatul, personalul, costuri, beneficii, pierderi şi investiŃii. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Să înŃeleg că mai vreŃi încă un articol? 
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Dl.Ghergan Florian 
Un amendament la art.2, comisia stabilită …. va desfăşura activitatea în perioada…. şi va 

cere informaŃii privind aceste lucruri pe care le-am spus eu. 
Dl. Sturza Alexandru 
Sunt de acord cu amendamentul domnului Ghergan cu specificaŃia că această comisie discută 

cu AsociaŃia de dezvoltare intercomunitară întrucât toate concesiunile primăriilor către  AsociaŃia de 
Dezvoltare Intercomunitară. Ca atare, şi informaŃiile respective să fie cerute prin A.D.I.. 

Dl.Ghergan Florian 
Eu vreau să cerem informaŃii la Apaprod pentru că suntem acŃionari, deci şi la Apaprod 

pentru că suntem acŃionari în Apaprod şi vrem informaŃii. Nu mergem sa-i verificăm, nu mergem 
să… Deci, prima parte este cu A.D.I. iar a doua parte este cu Apaprod pentru că suntem acŃionari în 
Apaprod şi vrem informaŃii de acolo. Că se cere aprobare, A.G.A., nu ştiu ce dar vrem nişte 
informaŃii ca să informăm consiliul corect despre această situaŃie. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot înscrierea pe listă a celor 5 consilieri nominalizaŃi de dl. Ghergan. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 12 voturi pentru. 
Supun la vot perioada de desfăşurare a activitatii comisiei inclusiv amendamentul făcut de dl. 

Ghergan. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 12 voturi pentru. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

  S-a votat cu 11 voturi pentru şi 
                                              1 abŃinere (dl. Sturza Alexandru)                            

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

Se aşteaptă rezultatul buletinelor de vot. 
 
Domnul consilier Lazăr Danil a parasit sala de şedinŃe. În sala de şedinta mai sunt prezenŃi 11.  
 
Se dă citire rezultatului buletinelor de vot 
 

D-na Mermezan Ana Elena 
Pentru proiectul incris la punctul 9, analiza activitatii Serviciului public de intretinere… 
Dl.łonea Vasile 
ÎntreŃinere şi gospodarire municipala Deva.  
12 voturi, toate 12 pentru, pentru toate persoanele înscrise pe buletinul de vot. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 11 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.211/2011 
 
Următoarea este pentru contractul de delegare şi gestiune, proiectul inscris la punctul 10. 
Dl.łonea Vasile 
Nu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Apă şi canalizare. 
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Dl.Ghergan Florian 
PoliŃia este următoarea. 
Dl.łonea Vasile 
PoliŃia. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Am sărit un punct. PoliŃia. 
Dl.łonea Vasile 
12 voturi valabil exprimate, 12 pentru, zero împotrivă. 
D-na Mermezan Ana Elena 
MulŃumesc. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 11 voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr.212/2011 
 
Ultima, contractul de delegare a gestiunii serviciului, proiectul inscris la punctul 11. 
Dl. Moş Ovidiu 
Aici este un amendament. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Amendament... 
Dl. Moş Ovidiu 
Amendamentul domnului Ghergan. 
Dl.łonea Vasile 
Da, da, da,  trebuie propus. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Păi l-am propus, s-a votat. 
Dl.Ghergan Florian 
S-a votat cu amendament. 
D-na Mermezan Ana Elena 
S-a votat cu amendament. 
Dl.Moş Ovidiu 
Amendamentul separat supune-l la vot. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dar s-a supus înainte, s-a supus. 
Dl.Ghergan Florian 
S-a supus. 
D-na Mermezan Ana Elena 
S-a supus înainte amendamentul după aceea... 
Dl.Moş Ovidiu 
Mai supune-l o dată. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Numai puŃin. Completarea art.2 cu amendamentul, cu  durata şi amendamentul, l-am supus, 

deci am supus. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, aşa este. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Deci, am supus. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, da. 
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D-na Mermezan Ana Elena 
Bun. Deci, rezultatul votului. 
Dl.łonea Vasile 
La ultimul proiect de hotărâre, comisia pentru analiza derularii Contractului de delegare de 

gestiune la serviciul de apă şi canalizare: 12 voturi valabil exprimate, 12 voturi pentru, pentru 
persoanele înscrise pe buletinele de vot. 

D-na Mermezan Ana Elena 
MulŃumesc.  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
       S-a votat cu 11 voturi pentru. 

 Dl.Sturza Alexandru 
Cu o abŃinere. 
Dl.Ghergan Florian 
Sunt 11 pentru şi 1 abŃinere. 
Dl.Mermezan Ana Elena 
10 pentru, 1 abŃinere 
Dl. łonea Vasile  
10? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu domnule, lipseşte domnul Lazăr. Domnul Lazăr lipseşte. 
 
Hotărârea per ansamblu este cu 10 voturi pentru şi 1 abŃinere. 
A fost adoptată Hotărârea nr.213/2011 
 
Dl.Moş Ovidiu 
Da, este bun. 
Dl.Ghergan Florian 
Corect. Lipseşte Lazăr şi din 12 rămân 11  
D-na Mermezan Ana Elena 
MulŃumesc.S-a epuizat ordinea de zi. Trecem la punctul Diverse. 
 

Diverse 
 Dl.Borbeanu Simion 
  Trebuie să semnalez un fapt care mi se pare de o gravitate incalificabilă. Faptul că făceam 
parte din comisia de validare şi ne-am dus în sala albastră - unde se Ńin de obicei comisiile de 
validare, şi acolo era domnul Primar care intenŃiona să Ńină o conferinŃă de presă, şi ne-a îndrumat să 
mergem în biroul dânsului să Ńinem comisia de validare. Deci, nu s-a exprimat nominal, a spus 
comisia să meargă în acest birou. În procesul de a se scrie aceste documente, domnul Primar a intrat 
în birou şi m-a scos afară, adică mi s-a adresat să ies afară deoarece pe mine nu m-a invitat şi i-am 
spus: domnule Primar, eu fac parte din această comisie, comisia este formată din trei persoane, dacă 
lipsesc membri din această comisie ar putea exista suspiciunea – mă rog, se poate interpreta că nu 
era completă comisia şi am refuzat să plec până ce nu redactăm procesul –verbal. ReacŃia domnului 
Primar a fost o reacŃie în opinia mea antisocială, a sărit pur şi simplu la bătaie. M-a prins de mână şi 
de haine şi a început să mă tragă cu forŃa afară din birou. L-a chemat pe domnul Rădoane şi i-a cerut 
să mă aresteze, şi i-am spus la domnul Rădoane că ar fi cazul să-şi vadă de treabă şi astfel că nu m-a 
arestat. Domnul Rădoane este şeful PoliŃiei Locale. Atunci, domnul Primar i-a spus secretarei, 
Carmen - nu mai ştiu cum o cheamă, „Carmen, fă-i plângere penală că te-a lovit”, deci o situaŃie cu 
care nu m-am confruntat niciodată în viaŃa mea, deci o minciună ordinară, astfel o calific şi  lumea 
va înŃelege din această treabă ce consideră. Deci, eu am urme pe corp, le mai arăt o dată, produse de 
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domnul Primar când m-a tras să ies afară din biroul dânsului şi voi merge la medicul legist şi voi 
cere un certificat  medico-legal şi îl voi da în judecată pentru...nu ştiu unde se încadrează vindecarea. 
Deci, asta este ceea ce am vrut să discut la punctul Diverse. Este absolut descalificabil după părerea 
mea gestul domnului Primar. Dacă el aşa înŃelege să facă politică, m-am lămurit. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Asta a fost o informare, dumneavoastră ştiŃi ce aveŃi de făcut de aici înainte. MulŃumesc, dacă 
nu mai sunt şi alte subiecte, declar închisă şedinŃa de astăzi. 

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

 
 

Deva, 13 iulie 2011 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Mermezan Ana Elena                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


