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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 15 septembrie  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 DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr. nr.1312/2011 
privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva în sedinta extraordinară, cu modificările 
ulterioare.  

La şedinŃa au participat 17 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Ghergan Florian, Mermezan Ana Elena, łonea Vasile, Cioroagă Miron, Oană Nicolae 

Dorin, Panduru Carol, Cuiava Dorel, Borbeanu Simion, Birău Mircea, Chişotă Roxana, Oancea 
Nicolae Florin, Borca Tiberiu, Kovacs Francisc, Dobrean Robert, Moş Ovidiu, Pogocsan 
Ferdinand, Viceprimar Morar Marcel, dl. 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. Ghergan Florian 
În baza prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului 
municipiului Deva, nr.1312/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in 
sedinta extraordinara, cu modificarile ulterioare.  

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 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl 
David Ioan, d-na Mateuca Madalina, dl. Lazăr Danil şi dl.Costa Cosmin. 
            În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 09 august 2011 si 11 august 2011, însoŃite 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestuia.  
 

Sinteza procesului-verbal din 09 august 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1175/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae.   

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 9 puncte si 1 punct suplimentar. S-au  adoptat 
4 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.235-238. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în 
sedinta din data  09 august 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 11 august 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin DispoziŃia Primarului 
nr.1205/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Mateuca Madalina.   
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Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 10 puncte. S-au  adoptat 10 hotarari, respectiv 
Hotarari de la nr.239-248. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la 
această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data  11 
august 2011.  
 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Secretar, eu aş vrea - dacă tot sunteŃi la cuvânt, aş vrea ca de fiecare dată când 

primarul municipiului Deva nu este la şedinŃa noastră, aş vrea să prezentaŃi consiliului cine este 
înlocuitorul de drept, ca să nu mai ajungem în situaŃia creată în şedinŃa din 30 iunie, când pentru 
că nu am ştiut cine este înlocuitorul de drept, s-a ajuns la o situaŃie în instanŃă, cu anularea unor 
hotărâri, ş.a.m.d. 

Deci, rugămintea mea este: în şedinŃa următoare să ne prezentaŃi pe cine a împuternicit, 
adresa prin care domnul Primar a împuternicit pe cineva din Primărie să conducă şedinŃa, mă rog 
Primăria, pe perioada cât dânsul nu a fost prezent şi de fiecare dată să facem precizările, ca să nu 
mai fie situaŃia aceasta şi să se scrie în procesul-verbal - pentru că într-o discuŃie pe care am 
avut-o cu domnul Prefect, mi s-a spus că în procesul-verbal nu era foarte clar cine este cel care 
înlocuieşte pe domnul Primar. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Să ştiŃi că înlocuirea se face prin dispoziŃie, iar dispoziŃiile sunt înaintate la Prefectură. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, ca să nu mai fie situaŃia aceasta, să scriem şi în procesul-verbal şi atunci nu o să 

mai fie nici o problemă, cred eu, în ceea ce priveşte interpretarea unor hotărâri pe care le-am dat 
noi. 

 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 august 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 09 august 2011, se aprobă cu  
11 voturi pentru şi  
6 abŃineri (dl. Ghergan Florian, dl. Dobrean Robert, dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae 

Florin, dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 11 august 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 11 august 2011 se aprobă cu  
10 voturi pentru şi  
7 abŃineri (dl. Ghergan Florian, dl. Dobrean Robert, dl. łonea Vasile, dl. Oancea Nicolae 

Florin, dl. Borbeanu Simion, dl. Moş Ovidiu şi d-na Chişotă Roxana) 
 

Domnule Viceprimar, vă rog prezentaŃi ordinea de zi. 
Dnul viceprimar Morar Marcel: 
Ordinea de zi este următoarea: 

 
I. Proiecte de hotărâre, privind: 

1. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 
nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor;  

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Angajamentul de sustinere a parcurgerii etapelor conform Ghidului candidatului 

in cadrul Programului de cooperare Elvetiano – Român vizand reducerea 
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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3. Angajamentul de alocare a resurselor financiare necesare in cadrul aplicatiei la 
Programul de cooperare Elvetiano – Român vizand reducerea disparitatilor 
economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Transmiterea în folosinŃă gratuită către Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean 

„Decebal” Hunedoara a unei MOTOCOASE DS 4200T; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. 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   
6. 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   
7. 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   
II. Diverse 

 
Dnul viceprimar Morar Marcel 
MulŃumesc domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor colegi, v-aş ruga să votaŃi 

ordinea de zi aşa cum a fost prezentată, cu suplimentarea care conŃine 5 puncte. 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de 
hotarare: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.229/2009 privind aprobarea depunerii proiectului 
“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale a Liceului Pedagogic 
„Sabin Dragoi” Deva” la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest cu 
modificarile şi completările ulterioare, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului;       

2. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002, cu modificările ulterioare; 
3.  Aprobarea politicii publice ”Deva, o destinatie turistica de excelenta in Regiunea   Vest. 

Stimularea turismului cultural istoric ca premise a dezvoltarii durabile a Municipiului 
Deva, 2012-2015”; 

4.  Schimbarea destinatiei imobilului-curte in suprafata de 710mp situat in Deva, cartierul Viile 
Noi, Str. 16 Februarie, nr.1 in scopul obtinerii avizului Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului pentru construirea unei biserici crestine ortodoxe; 

5.  Modificarea anexelor 1.5 si 2.5 la Hotararea Consiliului mlocal al municipiului Deva 
nr.208/09.08.2010 privind incadrarea in numarul maxim de posturi stability potrivit legii 
pentru municipiul Deva, cu aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice subordinate 
Consiliului local al municipiului Deva;  

                                  
Dl.Ghergan Florian 
Supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru?  Împotrivă? AbŃineri? 
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Ordinea de zi prezentată şi completată a fost votată în unanimitate. 
 PoftiŃi, domnule Viceprimar. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Preşedinte, eu aş vrea înainte de a începe şedinŃa… 
 Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi. 
 Dl.łonea Vasile 

Eu vreau să fac aici câteva afirmaŃii care vreau să fie consemnate în procesul-verbal. 
ŞedinŃele Consiliului local fiind publice nu am nimic împotrivă cu participarea celor 3 foşti 
membrii P.N.L. care au fost excluşi din partid şi o dată cu excluderea şi-au pierdut calitatea de 
membru, de mandat de consilier înainte de vreme.  

Deci, pot să participe la şedinŃe în calitate de cetăŃeni. Dar, contest votul şi-l consider 
ilegal a acestor 3 foşti consilieri şi o dată cu ilegalitatea votului dumnealor consider ilegal şi 
faptul că ei au fost convocaŃi la acestă şedinŃă şi cei care au făcut treaba asta şi dumnealor prin 
vot îşi vor asuma responsabilitatea actelor pe care le-au comis. Deci, încă o dată eu le consider 
fapte ilegale şi aş vrea să se consemneze treaba aceasta. 

Dl.Ghergan Florian 
AŃi notat? Este în regulă? Da. 
Mergem mai departe. Domnule Viceprimar, vă rog. 

 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 MulŃumesc, domnule Preşedinte. 
 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea 
contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea 
comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. 

Dl.Ghergan Florian 
Sunt discuŃii pe acest… PoftiŃi. 
Dl.Moş Ovidiu 
Aş propune ca din comisie să facă parte câte un reprezentant al fiecărui partid politic din  

consiliu. 
Dl.Ghergan Florian 
Supun votului dumneavoastră acest amendament, ca din comisia care a fost propusă să  

facă parte câte un reprezentant din fiecare partid care este reprezentat în Consiliul local. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? Deci, în unanimitate. 

V-aş ruga să faceŃi propuneri fiecare grup parlamentar. PoftiŃi, domnule łonea. 
Dl.łonea Vasile 
De la P.S.D. îl propun pe domnul Moş. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, domnul Moş. De la liberali? Cine face propuneri? 
Dl. Borbeanu Simion 
Propun pe domnul Oancea. 
Dl.Ghergan Florian 
Oancea. P.D.L.?  
Dl.Borca Tiberiu 
Domnul Birău. 
Dl.Ghergan Florian 
Birău.  Deci, sunt 3. 
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Dl.Pogocsan Ferdinand 
Pe d-na Mermezan. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Şi eu îl propun pe domnul Pogocsan Ferdinand. 
Dl.łonea Vasile 
U.N.P.R.-ul nu aŃi  întrebat. Domnul Costa. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Nu, dar fiindcă liberalii sunt întotdeauna mai mulŃi, atunci propun şi pe domnul Morar. 
Dl. łonea Vasile 
Pe domnul Costa de la U.N.P.R., ca să fie toate partidele reprezentate. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Nu este interzisă autopropunerea aşa că permiteŃi-mi să o fac. 
Dl.Ghergan Florian 
Moş, Oancea, Birău, Mermezan, Pogocsan şi…? 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Şi Morar. 
Dl.Borbeanu Simion 
U.N.P.R. nu este reprezentat în Consiliul local. La alegeri nu a câştigat nici un loc. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, deci a fost o glumă pe care a făcut-o colegul nostru şi o apreciem ca atare. S-a mai  

făcut o propunere de către domnul Viceprimar, domnul  Marcel Morar, da? 
Dl.Borbeanu Simion 

 Tot o glumă este sau nu?! 
 Dl.łonea Vasile 
 DaŃi-mi voie să fac precizări. Nu a fost glumă pentru că domnul Costa s-a manifestat 
public că aparŃine U.N.P.R.-ului, la łebea a depus coroane cu U.N.P.R.-ul şi deci eu am făcut-o 
foarte serios, eu am luat în serios declaraŃia, chiar îl creditez cu bună credinŃă când a afirmat că 
este membru al partidului ăsta, nu mai ştiu cum se mai cheamă. 

Dl.Ghergan Florian 
 Domnule łonea, eu sunt de acord, dar nu este reprezentat în consiliu. Adică, de asta am 
spus că este o glumă. Am înŃeles afirmaŃia dumneavoastră, s-a notat, a auzit-o toată lumea dar, 
nefiind reprezentat în consiliu cred că … 

Dl.Borbeanu Simion 
Domnule Preşedinte, permiteŃi-mi. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Borbeanu Simion 
Este reprezentat ilegitim. Este reprezentat, dar este ilegitim. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule coleg, este o altă discuŃie, cu instanŃe, cu Prefect, cu aşa… haideŃi să ne vedem 

de ordinea de zi.Da? SunteŃi de acord? 
Deci, eu vă propun ca pe buletin să fie Moş, Oancea, Birău, Mermezan, Pogocsan şi 

Morar. Cine este pentru? Va fi vot secret, dar să punem pe buletin, da? Cine este împotrivă? 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu sunt împotrivă în formula asta. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles, un vot împotrivă. Cine se abŃine? Nu se abŃine nimeni. 
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
                                  1vot împotrivă (dl.Borbeanu Simion) 
Deci, se vor trece pe buletin. Va fi vot secret aşa cum prevede legea. Este în regulă,  
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domnule Secretar? Corect. 
Mergem mai departe. 
Dl.Borbeanu Simion 
Domnule Preşedinte, îmi permiteŃi. Asistăm la o mascaradă. Dacă aşa punem problema  

că este reprezentat U.N.P.R.-ul în Consiliul local, eu atunci mă duc acasă că nu are nici un rost… 
Ne batem joc unii de alŃii sau ce facem?! Domnul Secretar să ne spună, U.N.P.R.-ul există în 
Consiliul local Deva ca să poată să-i pună reprezentant? 

Dl.Ghergan Florian 
Dar nu am vorbit de U.N.P.R. 
Dl.Borbeanu Simion 
Aşa s-a spus. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu-i adevărat. Nu-i aşa. 
Dl.Borbeanu Simion 
Da, dar s-a propus domnul Morar! 
Dl.Ghergan Florian 
Domnul Morar a făcut o propunere în calitate de consilier, s-a trecut … 
Dl. Secretar Socol Augustin 
A fost votată. 
Dl.Ghergan Florian 
S-a trecut pe buletin, care va fi votat. În funcŃie de ce veŃi vota dumneavoastră va fi sau 

nu în această comisie.Este un alt aspect. 
PoftiŃi, domnule coleg.  
Dl.Borca Tiberiu 
Domnule Preşedinte, am rugămintea ca domnul Secretar să expună Consiliului local cum 

stau lucrurile, pentru că suntem în eroare şi fiecare comentează poveşti ardeleneşti. 
Referitor la şedinŃa din 30.06.2011, hotărârile care au fost luate respectiv de a lua act de 

invalidarea consilierilor locali care şi-au pierdut calitatea de membrii P.N.L., este atacată în 
contencios administrativ de către Prefectura JudeŃului Hunedoara pe viciu de procedură. 

Hotărârile care au fost luate în data de 13.07.2011, la fel, sunt atacate în contencios… de 
fapt nu-şi mai aveau rostul deoarece hotărârile luate în şedinŃa din data de 30.06.2011 fiind 
suspendate, nu mai aveau rost să fie pe ordinea de zi cele de luare act de validare a celorlalŃi 
consilieri PNL.  

Lucrurile aşa stau şi atunci eu cred că sunt foarte limpezi pentru toŃi, să nu mai facem tot 
felul de comentarii şi discuŃii care nu au legătură cu realittatea. Vă mulŃumesc. 

Dl.Ghergan Florian 
MulŃumesc. Aş vrea numai un pic să vă spun despre ce este vorba, înseamnă că nu aŃi 

înŃeles ce am cerut la începutul şedinŃei. 
Deci, acea invalidare de care spuneŃi dumneavoastră s-a produs pentru că domnul 

Primar… 
Dl.Borca Tiberiu 
Am înŃeles, ştiu despre ce este vorba. 
Dl. Ghergan Florian 
Eu v-am ascultat pe dumneavoastră şi vă spun acum despre ce este vorba. Domnul Primar 

a făcut o adresă domnului Prefect prin care spune, scrie, că nu a mandatat pe nimeni să scoată de 
pe ordinea de zi punctul 20 şi 21, ceea ce este un neadevăr. A apărut o adresă scrisă prin care 
domnul Primar l-a mandatat pe domnul Viceprimar Costa să conducă treburile municipiului 
Deva în acea perioadă, iar domnul Viceprimar Costa a scos de pe ordinea de zi sub semnătura 
dânsului cele două puncte. Pentru acest lucru cer să se consemneze în procesul-verbal, pentru că 
domnul Prefect spunea că în procesul-verbal nu au fost consemnate aceste lucruri. Pentru acest 
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motiv am cerut să se consemneze cine este la comandă, ca să ştim că reprezintă pe Primarul 
Devei şi să nu mai ajungem în această situaŃie.  

Da. PoftiŃi, poftiŃi domnule łonea. 
Dl.łonea Vasile 
Eu am să dau citire câtorva pasaje din adresa asta ca să fie clar pentru toată lumea. Spune 

aşa… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, adresa în cauză face obiectul unui litigiu pe rolul instanŃei. HaideŃi 

să ne rezumăm la ordinea de zi. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu pot să cenzurez un consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Secretar, Borca a invocat treaba aceasta ca şi când ar fi fost… 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să ascultăm şi trecem mai departe. Deci, nu politizăm foarte mult. 
Dl.łonea Vasile 
“Acest Îndrumar a fost întocmit în baza DispoziŃiei Primarului nr… prin care atribuŃiile 

Primarului Municipiului Deva au fost delegate domnului Viceprimar Costa Cosmin în perioada 
27 iunie - 01 iulie 2011 precum şi a adresei privind retragerea proiectelor de lucru înscrise la 
punctele 20 şi 21 de pe ordinea de zi a şedinŃei ordinare din 30.06.2011 şi suplimentarea acesteia 
cu 4 proiecte de hotărâre, adresă semnată de domnul Viceprimar Costa pe care o anexez în 
copie”. 

Dacă ne uităm în Îndrumar cum s-a desfăşurat şedinŃa vedem că după ce se prezintă 
ordinea de zi de bază,  domnul Viceprimar Costa  spune “faŃă de ordinea de zi prezentată propun 
următoarele: retragerea proiectelor de hotărâre înscrise la punctele 20 şi 21 şi suplimentarea cu 
cele patru puncte” şi le enumeră. 

Cum să spun eu, atacarea în contencios făcută de către Prefect nu-şi mai are obiectul în 
condiŃiile acestea, este foarte clar. ŞedinŃa a fost statutară, a fost legală şi Prefectul dacă are 
verticalitate nu onorabilitate, pentru că a declarat public că atunci când va primi un document 
ireputabil, va da curs şi va retrage din contencios atacarea proiectelor de pe ordinea de zi din 
30.06.2011. Este foarte clar. 

Dl.Ghergan Florian 
MulŃumesc, domnule consilier. Mai este cineva care vrea să discute pe marginea acestui 

subiect? Nu. Mergem mai departe. 
Deci, haideŃi să discutăm despre punctul 1 la ordinea de zi, da?! Aş vrea să consult 

comisiile. Comisiile de specialitate? 
Buget? 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Juridic? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil. Sunt ceva discuŃii la punctul 1 de pe ordinea de zi? Nu sunt. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
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Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.2, 3 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 
făcute. 

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Mergem mai departe.  Domnule Secretar, mergem mai departe şi revenim când s-a…Da? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 După exercitarea votului secret. 

Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar. 
 

Punctul 2  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel  

Proiect de hotărâre privind angajamentul de sustinere a parcurgerii etapelor conform 
Ghidului candidatului in cadrul Programului de cooperare Elvetiano – Român vizand reducerea 
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Buget favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
DiscuŃii? Nu sunt, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.269/2011 
 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar. 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind angajamentul de alocare a resurselor financiare necesare in 

cadrul aplicatiei la Programul de cooperare Elvetiano – Român vizand reducerea disparitatilor 
economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse. 
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Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Buget favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
DiscuŃii? Nu sunt, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.270/2011 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită către Inspectoratul de 

Jandarmi JudeŃean „Decebal” Hunedoara a unei MOTOCOASE DS 4200T. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Buget favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Panduru Carol 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, şi comisia de privatizare, da. 
Dl.Ghergan Florian 
DiscuŃii? Nu sunt, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.271/2011 
 

Punctul 5  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 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.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate, vă rog. 
Buget aviz favorabil. Juridic?    
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă aveŃi de discutat, vreo poziŃie la acest subiect… Nu?  Rog colegii dacă sunt 

probleme oprim în orice moment şi refacem dacă vreŃi votul sau dacă vreŃi.. ceva nu este în 
regulă. Da?! MulŃumesc frumos. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.272/2011 
 

Punctul 6  
Dl.Viceprimar Morar Marcel 

 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.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate? Buget favorabil. 
 Juridic? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin    
 Favorabil. 

Dl.Ghergan Florian 
 Favorabil. DiscuŃii? Nu sunt.  

Trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.273/2011 
 

Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar. 

Punctul 7  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

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.Ghergan Florian 
Consult comisiile. Buget favorabil. PoftiŃi, juridic? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil. Sunt alte luări de poziŃie, de cuvând? Nu. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnilor colegi, v-aş ruga să fiŃi atenŃi puŃin, să trecem comisiile, spuneŃi-vă care… Da? 

Aşa. 
Trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Ghergan, numai o precizare.  
 Dl.Ghergan Florian 

PoftiŃi. 
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 Dl.łonea Vasile 
Domnul Cuiava face parte din Consiliul de administraŃie de la Sabin Drăgoi, nu? 
Dl.Cuiava Dorel 
Da. 
Dl.łonea Vasile 
V-aŃi abŃinut? Nu am fost atent. 
Dl.Cuiava Dorel 
Da, mă abŃin. Suntem la punctul 7. 
Dl. Ghergan Florian 
Noi suntem la dreptul de proprietate. 
Mai sunt alte… Gata. Mai sunt ceva? Nu. deci, putem să reluăm votul, da? 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.274/2011 
 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar 

Punctul 1 suplimentar  
 Dl. Viceprimar Morar Marcel 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.229/2009 privind 
aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaŃionale a Liceului Pedagogic „Sabin Dragoi” Deva” la AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională – Regiunea Vest cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi a cheltuielilor 
aferente proiectului. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate. Buget favorabil. 
Dl.Pogocsan  Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Urbanism favorabil. Juridic? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Cultură? 
Dl. Moş Ovidiu 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil. Mai aveŃi ceva? Sunt luări de cuvânt? Nu. atunci, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 
 Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat.  
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                  S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
                        S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 
 Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 
            Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 
            Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 

Aş ruga cei din executiv să numeroteze la fel articolele la toate hotărârile, da? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Aici este vorba de hotărâre de modificare şi pentru a nu se confunda cu articolele din 
hotărârea a cărei modificare are loc s-a adoptat sistemul de numerotare altfel, cu cifre romane.  

Dl.Ghergan Florian 
 Deci, există o motivaŃie pentru asta, da? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Sigur că da. 

Dl.Ghergan Florian 
 Deci, aŃi înŃeles domnilor consilieri. Atunci când se folosesc cifrele romane înseamnă că 
există o altă hotărâre şi ca să nu se combine, să nu se încurce articolul unu dintr-o hotărâre cu 
articolul unu din altă hotărâre s-a ales această… deci nu este o greşeală. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                         S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                                  1 abŃinere (dl. Cuiava Dorel) 

A fost adoptată Hotărârea nr.275/2011 
 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar. 

Punctul 2 suplimentar  
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002, 

cu modificările ulterioare.                                     
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? Buget favorabil. Juridic? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai este o altă comisie de care este nevoie? Patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă sunt luări de poziŃie, domnilor consilieri? Nu. HaideŃi să trecem la vot atunci. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
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                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.276/2011 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Rezultatul votului pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următorul: 
- Dl.Mircia Muntean – 16 “pentru”, împotrivă nici un vot. 
- Dl.Ludovic Szots – 17 “pentru”, împotrivă “0” 
- Dl.Augustin Socol  – 17 “pentru”, împotrivă “0” 
- D-na Pârvu Daniela – 17 “pentru”, împotrivă “0” 
- D-na Rodica Curcan – 17 “pentru” 
- Dl.Moş Ovidiu  - 17 “pentru” 
- Dl. Oancea Nicolae Florin – 12 “pentru”,  5 “împotrivă” 
- Dl.Birău Mircea - 17 “pentru” 
- D-na Mermezan Ana Elena - 17 “pentru” 
- Dl. Pogocsan Ferdinand - 17 “pentru” 
- Dl.Morar Marcel – 15 “pentru”, 2 “împotrivă” 
- Dl.Mihai Varga – 14 “pentru”, împotrivă “0” 
Aşa s-a votat. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, să înŃelegem că toŃi care au fost pe propuneri, au avut …fac parte din comisie, da  

domnule Secretar? Deci, nu au fost… ToŃi au luat mai mult de jumătate. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Propunerea a fost să facă parte din fiecare partid. 

Dl.Ghergan Florian  
 Bun, s-a votat, s-a făcut încă o propunere în plus, s-a votat, am votat-o ca să punem pe toată 
lumea acolo deci avem votul consiliului. Sunt ceva probleme cu hotărârea, credeŃi că trebuie să 
mai…? Nu. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Eu ceea ce cred… 

Dl.Ghergan Florian  
Vă consult că sunteŃi cel care. .. 

 Dl.Secretar Socol Augustin 
Depinde ce crede domnul Prefect. 
Dl.Ghergan Florian  
Asta este altă problemă. 
Deci, aici mai avem la hotărârea nr. 1, avem şi un vot pentru  hotărârea per ansamblu. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.268/2011 
 

Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar. 

Punctul 3 suplimentar  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii publice ”Deva, o destinatie turistica de 
excelenta in Regiunea Vest. Stimularea turismului cultural istoric ca premise a dezvoltarii durabile 
a Municipiului Deva, 2012-2015”.                             

Dl.Ghergan Florian 
În primul rând poate că găseam o altă denumire pentru că este puŃin impropriu pentru cei 

care au făcut proiectul “o destinatie turistica de excelenta”. Nu cred că această denumire este cea 
mai potrivită, probabil că trebuia să o gândim puŃin mai bine. 

HaideŃi să vedem, comisiile de specialitate? Buget favorabil. Juridic? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Favorabil şi la cultură. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil. Vrea cineva să ia cuvântul? Nu. Supunem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.277/2011 
 

 Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule Viceprimar. 

Punctul 4 suplimentar  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei imobilului-curte in suprafata de 710 mp 
situat in Deva, cartierul Viile Noi, Str. 16 Februarie, nr.1 in scopul obtinerii avizului Ministerului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru construirea unei biserici crestine ortodoxe;                        

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
Cultură favorabil.   
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Dl.Ghergan Florian 
Buget favorabil.      
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Luări de poziŃie, de cuvânt? Nu sunt, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.278/2011 
 

Punctul 5 suplimentar  
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1.5 si 2.5 la Hotararea Consiliului local al 
municipiului Deva nr.208/09.08.2010 privind incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit 
potrivit legii pentru municipiul Deva, cu aprobarea organigramei si statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, institutiile si serviciile publice 
subordinate Consiliului local al municipiului Deva.                             

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? Buget favorabil, juridic? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă are cineva… Nici un comentariu, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

Este o greşeală aici, articolul 6 din proiectul de hotărâre este articolul 5. Da? De acord. 
Deci, nu avem articolul 6. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 17 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.279/2011 
 
 



 17 

 Dl.Ghergan Florian 
 Mai avem ceva la ordinea de zi domnule Viceprimar? Nu, am epuizat ordinea de zi, 
haideŃi să trecem la punctul Diverse. 
 
Diverse 
 Dl. Ghergan Florian 
 PoftiŃi, domnule consilier. 
 Dl.Borbeanu Simion  
 Aş vrea să vă semnalez la Diverse situaŃia din Gara Deva. Trebuie să ştiŃi că în Gara 
Deva este un fel de azil de Ńigani. Deci, acolo stau cu copii, acolo îi schimbă, acolo se hrănesc, 
acolo se ceartă, se bat, acolo tâlhăresc. Dacă merge un om şi este beat acolo, nici chiloŃii pe el nu 
mai rămân. Deci, este o problemă gravă situaŃia din Gara Deva care este scăpată absolut total de 
sub control. Dacă sunteŃi curioşi să mergeŃi să vedeŃi cum miroase pe peron şi băncile sunt 
ocupate cu fel de fel de aşternuturi, de pături, de … Deci, ar trebui luate măsuri acolo pentru că 
Deva, destinaŃie turistică prin execelenŃă, poate să înceapă de la Gară şi este chiar prin excelenŃă. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Deci, domnule Viceprimar, haideŃi să vedem cu serviciile de specialitate. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Facem adresă către societatea de Căi Ferate pentru că… 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi, şi dar avem poliŃia noastră, haideŃi să… 

D-na Oprişiu Corina 
Nu, acolo este juristicŃia PoliŃiei TF. 
Dl.Ghergan Florian 
Atunci haideŃi să facem o adresă dacă este în juristicŃia lor în care să… 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Să sesizăm situaŃia şi să-i rugăm să ia măsurile necesare. 
Dl.Ghergan Florian 

 V-aş ruga. PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

 Aş ruga colegii să-mi acorde sprijinul ca să iniŃiem un proiect de hotărâre. Avem proiect 
de hotărâre pentru premierea familiilor care au adunat 50 de ani de convieŃuire. Doresc să iniŃiem 
un proiect de hotărâre prin care să acordăm un sprijin de 500 de lei persoanelor care au împlinit 
vârsta de 100 de ani, cetăŃeni ai oraşului Deva. 
 Vă aduc la cunoştinŃă că în data de 17 septembrie împlineşte vârsta de 100 de ani doamna 
Coloiu Maria, domiciliată în Deva, Dragoş Vodă nr. 3. 
 Vă rog, dacă sunteŃi de acord să supunem la vot, situaŃie în care mâine să iniŃiez un 
proiect de hotărâre ca ulterior, după ce se va adopta, să putem să premiem această cetăŃeană cu 
suma de 500 de lei, dacă colegii sunt de acord. 

Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Secretar, cum să procedăm? Putem să votăm?  
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 DirecŃia economică, dacă are bani. 

Dl.Ghergan Florian 
Doamna director, se poate? 

 D-na Nicula Viorica 
 Da. 

Dl.Oană Nicolae Dorin  
Dacă adoptăm o hotărâre este legal şi se poate acorda. 
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Dl.Ghergan Florian 
Bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie scrisă, să o punem aici. 
Dl.Oană Nicolae Dorin  

 Sunt de acord. Mâine să depun tot, dacă dumneavoastră sunteŃi de acord, dacă-mi 
acordaŃi asentimentul că sunteŃi de acord pentru iniŃierea unui asemenea proiect. 
 Dl.Ghergan Florian 
 În principiu, nu cred că este cineva să nu fie de acord.. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Poate Prefectul atacă în contencios, nu putem să ştim. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, din consiliu. Deci, eu nu cred că va fi cineva. Cred că aveŃi asentimentul tuturor, 
faceŃi documentul şi cred că toată lumea indiferent de partid sau de politica care o face, nu o să 
fie împotrivă să premiem pe cineva care a rezistat atâŃia ani. 
 Dl.Cuiava Dorel  
 SupuneŃi la vot, domnule Preşedinte. 
 Dl.Ghergan Florian 
 VreŃi să supun la vot?! Cine este pentru această propunere? Împotrivă? AbŃineri? Nu sunt, 
deci aveŃi votul consiliului. 
 Dacă mai este cineva care mai doreşte să spună ceva la punctul Diverse?  

Dacă nu,  am să închid şedinŃa. Vă mulŃumesc pentru participare.  
 

 
Deva, 15 septembrie 2011 

 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Florian Săndel Ghergan                            Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 
 
 
 


