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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 19 mai  2011  în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinara cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum si a convocarii in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Deva de catre domnii consilieri Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, 
Chisota Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean 
Robert, inregistrata in Primaria municipiului Deva sub nr.16468/2011, 

La şedinţa au participat următorii: 
Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu, Ghergan Florian,  Lazăr Danil, Ţonea Vasile, Oancea 

Nicolae Florin, Chişotă Roxana, Borbeanu Simion, Dobrean Robert, domnul Secretar Socol 
Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

D-na Mermezan Ana Elena 
 Înainte de a începe, îl rog pe domnul Secretar Socol Augustin să ne spună câteva cuvinte 
despre legalitatea desfăşurării, despre cvorumul  pe care-l avem până acum. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Deci, aşa cum v-am mai informat, potrivit adresei pe care o aveţi în faţa dumneavoastră, la 
ora actuală Consiliul local este format din 21 de consilieri. Pentru ca şedinţa să fie statutară este 
necesar prezenţa a jumătate plus unu din consilierii în funcţie, respectiv 11 consilieri. Nefiind 11 
consilieri şedinţa nu este statutară.  

D-na Mermezan Ana Elena 
 Vreau să vă citesc şi eu un paragraf din adresa nr. 3515/27.04.2011 în care se spune aşa. 
Potrivit articolului 9 aliniatul 3 din Legea nr. 393/2004 încetarea de drept a mandatului de consilier 
se constată de către Consiliul local prin hotărâre, la propunerea Primarului sau a oricărui consilier 
şi potrivit articolului 12 din lege, aliniatul 1. În toate situaţiile de încetare a mandatului, înainte de 
expirarea duratei normale a acestui consilier local sau consilier judeţean, după caz, se adoptă în 
prima şedinţă ordinară la propunerea Primarului respectiv a Preşedintelui Consiliului judeţean o 
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant  locul consilierului în cauză. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Aia ştiam! 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Daţi-mi voie. 

D-na Mermezan Ana Elena 
 Da, vă rog, poftiţi domnule Ţonea. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Doamna Preşedinte, cred că şi dumneavoastră şi toţi colegii consilieri, mai ales cei cu 
pregătire juridică ştiu că legile sunt făcute şi sunt date pentru a fi respectate şi eu cred că o simplă 
adresă a Prefectului - care este un cetăţean, nu este un nemuritor – nu poate să înlocuiască un for 
legislativ care dă o lege, care are prioritate zic eu decât o simplă hârtie a Prefectului sau decât o 
decizie a Curţii Constituţionale care şi aia iarăşi are întâietate în raport cu hotărârea Prefectului. 
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Decizia Curţii Constituţionale, în final, ca să nu vă plictisesc, spune aşa: “astfel spus, pierderea 
calităţii de membru a unui partid politic pe a cărui listă a candidat şi a fost ales de corpul electoral 
are drept consecinţă pierderea calităţii de consilier local sau judeţean”. Noi ce facem aici? Ne 
târguim pe lege?!  Prefectul după mine…aici ne întâlnim cu un aspect clar de abuz în serviciu al 
Prefectului. Prefectul trebuia să respecte legea, să citească legile ţării pentru că este persoana 
numită să vegheze la respectarea legilor, nu la încălcarea lor, pentru că prin adresa pe care a 
înaintat-o Prefectul către consilieri după mine are aşa, un scop informativ nu are putere de lege. 
Puterea de lege este Legea nr.393 Statutul aleşilor locali şi putere de lege este hotărârea Curţii 
Constituţionale care este obligatorie pentru orice cetăţean. 
 În consecinţă, cred că şedinţa noastră este legal constituită şi poate să funcţioneze şi putem 
lua hotărâri legale. Vă solicit să continuaţi lucrările şedinţei şi şedinţa să se adopte hotărârile care 
trebuie, în cunoştinţă de cauză. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vreau să vă informez că sunt două adrese ale Instituţiei Prefectului. Una adresată domnilor 
consilieri în cauză, care şi-au pierdut calitatea de membru de partid şi una este adresată către 
Consiliul local al municipiului Deva.  Deci, sunt  două. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Este tot o adresă, doamnă, nu este lege. Este tot o adresă, o simplă adresă. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Sunt de acord cu dumneavoastră dar din câte ştiu eu Instituţia Prefectului este cea care 
veghează asupra legalităţii. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Foarte bine spus dar, nu emite legi. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Veghează, am spus, asupra legalităţii hotărârilor de consiliu pe care noi le adoptăm în 
Consiliul local al municipiului Deva.   

Poftiţi, domnul Borbeanu mai întâi şi după aceea dumneavoastră. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu vă propuneam să continuăm şedinţa, să luăm hotărâri şi dacă sunt nelegale atunci nu are  

decât domnul Prefect să le contrazică. Noi vrem să ţinem în continuare şedinţa pentru că data 
trecută printr-o manevră aş putea spune… mai bine nu spun cum, nu o calific, s-a tras de timp 
destul. Deci, noi vrem să intrăm cu noii consilieri care sunt membrii ai PNL nu cu nişte persoane 
care sunt excluse şi care nu mai au nici o calitate să voteze în continuare. Acum, în perioada 
aceasta, se adoptă o mulţime de hotărâri care presupun foarte mulţi bani, deci consecinţele astea pe 
care le antrenează aceste voturi sunt…vizează banii cetăţenilor oraşului Deva. Nişte oameni fără 
calitate votează o sumă mare de bani din banii contribuabililor.  

Vrem să continuăm şedinţa şi dacă este nelegală nu are decât să o conteste domnul Prefect. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Poftiţi, domnule Ghergan. 
Dl.Ghergan Florian 
Doamna Preşedinte, noi chiar nu vrem să ducem un război cu domnul Prefect, noi chiar 

vrem să intrăm în legalitate. Dacă domnul Primar nu doreşte acest lucru şi se vede că nu doreşte să 
participe la şedinţele noastre convocate, noi vrem să clarificăm situaţia din Consiliu local din 
Deva, pentru că dacă o parte din consilieri care şi-au pierdut calitatea conform legii au votat 
hotărâri şi au antrenat în consiliul local un împrumut, deci este un lucru pe care noi trebuie să-l 
corectăm iar dacă s-au făcut abuzuri în acest caz, va trebui să atacăm în instanţă şi să rezolvăm 
aceste probleme.  

Din acest punct de vedere eu cred că ar trebui să luăm hotărârile care trebuie luate astăzi şi  
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să vedem dacă domnul Prefect le va ataca sau dacă nu vom merge în instanţă să rezolvăm 
problema din Consiliul Local Deva. 
 Dl. Oancea Nicolae Florin 
 Eu aş pleca de la afirmaţia domnului consilier Ghergan care  spunea că noi consilierii locali 
ai municipiului Deva nu dorim un război cu reprezentanţii Prefecturii. Este adevărat, nu-l dorim 
dar dacă dânşii doresc noi vom participa la acest război pentru că este inadmisibil ca o persoană, în 
speţă Prefectul în exerciţiu domnul Decszi Attila, exact cum şi dumneavoastră doamna Preşedinte 
spuneaţi este pus şi plătit din bani publici să vegheze la respectarea legalităţii, el are obligaţia să 
respecte legea şi să nu se manifeste dublicitar cum a făcut până acum  prin cele două adrese care 
lăsa loc la interpretări pe de o parte iar pe de altă parte nu respecta nici legislaţia în vigoare şi mai 
ales deciziile Curţii Constituţionale române care spunea clar ceea ce a citit şi domnul Secretar în 
urmă cu o şedinţă, Socol, şi domnul consilier Ţonea astăzi.  

Deci, din acest punct de vedere, cred că numărul consilierilor în funcţie este de 17 iar cei 9 
prezenţi astăzi întrunim împreună cvorumul pentru ca această şedinţă extraordinară convocată de 
consilierii locali membrii ai USL-ului să se desfăşoare în condiţii normale.  

Dacă domnul Prefect crede că această şedinţă nu este legal constituită, are dreptul legal să 
atace în contencios şi sunt convins că o va face exact cum a făcut şi pentru acel proiect pentru care 
la acel moment noi am votat împotrivă, pentru ridicarea celor două blocuri de 10 etaje lângă 
cimitirul romano-catolic şi vis-à-vis de biserica ortodoxă din Micro 15, atunci în 48 de ore a atacat 
hotărârea de Consiliu local considerând-o ilegală şi s-a demonstrat a fi ilegală. De această dată 
dacă consideră că hotărârea noastră este ilegală să o atace în contencios şi-l asigurăm că ne vom 
lupta să ne câştigăm dreptatea pentru că nu este dreptatea celor 9 consilieri locali ci este dreptatea 
cetăţenilor din municipiul Deva care fără voia lor participă prin reprezentanţii în Consiliul local şi 
aici mă refer la cei patru care repet, au fost excluşi din partidul pe listele cărora au candidat  în 
2008 şi au pierdut din punctul acesta de vedere şi calitatea de consilieri locali dar prin votul lor 
ilegal, mai ales pe proiecte legate de buget şi de angajarea de credite din banul public poate să 
aducă în continuare mari prejudicii pentru  acest municipiu.  

Deci, vă rog doamna Preşedinte să supuneţi la vot ordinea de zi. Vom vota proiectele iar 
Prefectul dacă are obiecţiuni are posibilitatea legală să atace în contencios. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Secretar? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, nu mai revin la ceea ce am afirmat anterior. Un lucru este foarte clar, dacă vom 

continua şedinţa suntem în imposibilitatea de a valida mandatul celorlalţi consilieri dat fiind faptul 
că din comisia de validare care se alege la începutul mandatului fiecărui consiliu, este prezent doar 
domnul Ţonea Vasile. 
 Dl.Borbeanu Simion 

Completăm cu cei prezenţi.  
Dl. Oancea Nicolae Florin 
Da, dar la punctul nr.5 după ce se constată încetarea de drept a mandatelor de consilieri a 

celor patru foşti consilieri locali, punctul 5 face referire la modificarea componenţei comisiei. 
Deci, la punctul 5 vom vota completarea comisiei de validare urmând să facem- propunerea mea- o 
pauză pentru ca comisia de validare să poată să analizeze dosarele celor patru colegi şi apoi de la 
punctul 6 să se propună validarea. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnul Secretar Socol a spus foarte clar că astăzi avem un număr de 21 de consilieri 

locali. Astăzi sunt 21 de consilieri locali. Dacă dumneavoastră consideraţi că putem adopta aceste 
hotărâri printr-un număr de 9 consilieri prezenţi astăzi la şedinţă şi că aceste hotărâri vor fi legale, 
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este opţiunea dumneavoastră. Deci, este opţiunea dumneavoastră dacă doriţi să continuăm 
şedinţa.Vreau să se consemneze ceea ce am spus. 

Dl. Borbeanu Simion 
Să votăm dacă continuăm sau nu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Borbeanu, votăm dacă continuăm sau nu însă domnul Socol a spus că nu mai 

repetă încă o dată. Astăzi suntem 21 de consilieri şi atunci… 
Dl.Ţonea Vasile 
Suntem 21 de consilieri că spune Prefectul dar legea spune altceva. Încă o dată întreb, cine  

are dreptate, cine are întâietate  în ţara asta legea sau Prefectul? Bunul plac al Prefectului, ca să fiu 
mai clar. Nu se poate, pentru că dacă Prefectul respecta legea nu dădea o asemenea adresă aici. 
Aici vorbim de bunul plac al Prefectului! Aşa că, noi respectăm legea şi vă rog şi pe 
dumneavoastră să respectaţi legea şi  hotărârea Curţii Constituţionale şi să continuăm şedinţa, asta 
este toată esenţa problemei. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Ţonea, eu nu spun că nu vreau să continui şedinţa dar, tot legea spune că 

încetarea mandatului de consilier se ia în şedinţă ordinară, în şedinţă ordinară. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
A fost, doamna Preşedinte.  
Dl.Ţonea Vasile 
În prima şedinţă ordinară. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da, în prima şedinţă ordinară. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Prima şedinţă ordinară a fost în data de 27 aprilie, abuziv Primarul a retras în calitatea sa de 

iniţiator proiectele de pe ordinea de zi şi obligaţia consilierilor este de a convoca o şedinţă 
extraordinară, ceea ce am şi făcut acum, pentru a constata vacantarea celor patru şi validarea 
următorilor patru.  

Domnul  Secretar al municipiului Deva, domnul Socol, când a citit referatul constatator şi-a 
exprimat punctul de vedere care este din punctul meu de vedere, al consilierilor prezenţi astăzi aici,  
un punct de vedere perfect şi perfect legal prin care spunea că cei patru şi-au pierdut calitatea de 
consilieri locali pierzându-şi calitatea de membrii de partid. Domnul Prefect are o altă părere şi 
doar instanţa va da dreptate domnului Socol ca reprezentant al Consiliului local sau Primăriei  
municipiului Deva sau Prefecturii. 

Noi credem că domnul Socol are dreptate. Am convocat această şedinţă extraordinară şi o 
vom ţine iar Prefectura nu are decât să o atace. 

Dl.Borbeanu Simion 
Noi avem suspiciunea, de exemplu, că domnul Prefect face un abuz în funcţie.  
D-na Mermezan Ana Elena 
Este părerea dumneavoastră.  Este părerea dumneavoastră pe care vă rog să v-o asumaţi. 
Dl.Borbeanu Simion 
Este părerea mea. Mi-o asum! Asta este părerea mea, că poate să fie supus greşelii şi 

domnul Prefect, da, intenţionat sau neintenţionat, asta este problema dânsului. Noi vrem să ţinem 
în continuare şedinţa şi o să vedem dacă are dreptate domnul Prefect sau nu. Să-i dăm bătaie, să 
continuăm! Cine-i domnul Prefect? Attila Deszi. Cine-i ăla? 

D-na Mermezan Ana Elena 
Este reprezentantul Guvernului în teritoriu domnul Prefect. 
Dl.Borbeanu Simion 
Este un om şi poate să greşească. 
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D-na Mermezan Ana Elena 
Da. Numai puţin. Domnule Socol, ce facem în situaţia aceasta? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Eu am explicat foarte clar. Instituţia Prefectului este singura abilitată prin lege să exercite 

controlul legalităţii actelor administrative adoptate de autorităţile publice locale. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Cum am spus şi eu. Am spus şi eu. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Situaţie în care nu putem ignora această treabă. 
Dl.Borbeanu Simion 
Vreau să pun o întrebare. Dacă asupra domnului Prefect se fac anumite presiuni să ia o 

hotărâre care se va dovedi după aceea că este ilegală, noi să stăm să aşteptăm acum… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Excede de la obiect. Se fac presiuni. Se fac presiuni asupra tuturor în toate modurile. Eu 

deocamdată…cu presiuni sau fără presiuni, avem o hârtie oficială din partea Instituţiei Prefectului. 
Dl.Borbeanu Simion 
Noi nu vrem să ţinem cont de hârtia asta. 
Dl.Ţonea Vasile 
Dar avem şi legi, avem şi legi, da?!  
Dl.Borbeanu Simion 
Continuăm şedinţa. 
Dl.Ţonea Vasile 
Este interesant că tot vorbim şi ne învârtim în jurul cozii, la adresa Prefectului dar ignorăm 

total legea. Asta mi se pare mie absurd şi de neadmis. De ce ignorăm legea şi hotărârea Curţii 
Constituţionale care are valoare de lege şi obligativitatea să fie respectată de toţi? Domnilor, 
vorbim în jurul adresei Prefectului care este o simplă adresă, încă o dată, este o hârtie. Au fost 
tratate internaţionale încălcate şi au pornit războaie şi noi vorbim de o adresă a Prefectului către 
noi consilierii! Nu, trebuie să vorbim de lege. În primul rând suntem obligaţi aici în calitate de 
autorităţi publice să respectăm legea, să fim un model de respectare a legii, cu atât mai mult şi 
Prefectul, nu să ignorăm total legea şi să guverneze bunul plac, bunul plac şi buna interpretare a 
noastră, la liberul arbitru, aşa, interpretăm legile. Nu, trebuie să interpretăm cu spiritul şi litera legii 
şi hotărârile organelor competente să facă acest lucru şi mai competent decât Curtea 
Constituţională nu există, eu zic. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Numai că  domnul Prefect în adresa aceasta invocă tocmai cadrul legislativ în care … şi are 

subliniat, în care este text din lege. Poftiţi, domnule Ghergan. 
Dl.Ghergan Florian 
Doamna Preşedinte, noi aici nu hotărâm acum soarta consiliului. Noi luăm act de un fapt. 

Haideţi să luăm act. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Luăm act dar nu este statutar conform… 
Dl.Ţonea Vasile 
Hotărăşte altcineva, nu dumneavoastră! Hotărăşte altcineva! 
Dl.Ghergan Florian 
Haideţi să hotărască domnul Prefect! Luăm act. Haideţi să luăm act că s-au depus toate 

documentele şi că avem patru consilieri care nemaifiind membri de partid, conform legii, nu mai 
sunt consilieri. Haideţi să luăm act. De ce trebuie să amânăm situaţia aceasta şi să creăm în 
consiliu o situaţie conflictuală care nu ne este favorabilă nimănui? 

D-na Mermezan Ana Elena 
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Poftiţi, domnule  Socol. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Doamna Preşedinte, să fim foarte clari. Noi nu interpretăm aici legile, noi le punem în 

aplicare. Cel care interpretează legile este Prefectul şi care ne-a făcut recomandarea în scris. 
Interpretarea textului de lege şi dacă dumneavoastră aveţi o problemă cu Prefectul, hârtia care a 
transmis-o, adresa oficială pe care a transmis-o Prefectul nu aveaţi decât să o atacaţi în instanţa de 
contencios administrativ iar instanţa să interpreteze atât decizia Curţii Constituţionale cât şi textul 
de lege incriminat. 

Dl.Borbeanu Simion 
Asta şi vor, să tragă de timp. Durează prea mult. 
Dl.Ghergan Florian 
Haideţi să ţinem şedinţa. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Altă cale nu există într-un stat de drept. Persoana nemulţumită se adresează instanţei de 

judecată. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Să conteste această adresă. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnul Prefect dacă-i nemulţumit, să se adreseze. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnul Prefect s-a adresat Consiliului local ca o procedură prealabilă sesizării instanţei de 

contencios administrativ. Şi-a spus punctul de vedere. 
Puneţi-vă şi în situaţia colegelor mele din executiv, ce hotărâri vor redacta şi cum vor 

redacta aceste hotărâri luate într-o şedinţă nestatutară?! 
Dl.Ghergan Florian 
Cum a luat şi acum 2-3 şedinţe. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Secretar, admitem punctul dumneavoastră de vedere. Suntem oameni concilianţi 

şi cu atât mai puţin ne dorim faţă de colegele dumneavoastră sau colegii dumneavoastră din 
executiv, noi să creăm presiuni sau dânşii să aibe repercursiuni. În egală măsură vreau să vă întreb 
pe dumneavoastră care sunt următorii paşi legali pentru că în următoarea şedinţă de Consiliu local, 
ordinară, care va fi în această lună, noi cei 8 coiniţiatori, colegii din USL, vom propune plenului 
Consiliului local suplimentarea ordinii de zi cu cele 10 proiecte care astăzi din punctul 
dumnneavoastră de vedere nu le putem discuta pentru că Prefectul a trimis o anumită adresă. 
Majoritatea care va fi constituită şi care cu siguranţă va avea cel puţin 11 consilieri locali, mai mult 
ca sigur nu va vota ordinea de zi cu punctele suplimentare. În acele condiţii, noi iniţiatorii ce vom 
face pentru ca cei patru sau cele patru persoane care nu mai sunt membri de partid şi din punctul 
nostru de vedere nici în Consiliu local, să nu mai voteze cum au votat în fiecare şedinţă inclusiv 
ieri iar celelalte patru persoane care sunt îndreptăţite şi nominalizate de Partidul Naţional Liberal 
prin Secretariatul General al P.N.L.-ului, să fie validate în proxima şedinţă? Îmi cer scuze, pe urmă 
dumneavoastră vă spuneţi punctul de vedere. Pentru că, altfel Primarul abuziv va pune pe ordinea 
de zi în următoarea şedinţă ordinară cum a făcut şi în precedenta şedinţă ordinară cele 10 puncte 
după care în calitate de iniţiator le va retrage şi vom merge până în 2012 pe un viciu legislativ şi pe 
o indecizie a Prefecturii şi a Prefectului în dublicitatea care-l caracterizează. 

Dl.Borbeanu Simion 
Sau va putea să le ceară să părăsească sala. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Vă răspund la întrebare. Deci, dumneavoastră aveţi posibilitatea legală ca la prima şedinţă 

ordinară care va avea loc să iniţiaţi un proiect de hotărâre şi să solicitaţi includerea acestui proiect 
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de hotărâri pe ordinea de zi. Ordinea de zi  se supune la vot de dumneavoastră. În momentul în 
care Consiliul local fie că nu votează ordinea de zi fie că nu adoptă hotărâri, dumneavoastră aveţi 
calea legală de a vă adresa instanţei de contencios administrativ care poate prin hotărârea 
judecătorească ce o pronunţă să oblige Consiliul local la adoptarea unei astfel de hotărâri. Asta este 
calea legală, nu o şedinţă nestatutară pentru că aia nu este o cale legală. 

Dl.Borbeanu Simion 
Am următoarea întrebare. 
Dl.Ţonea Vasile 
Domnule Socol, v-aş ruga totuşi să-mi răspundeţi la o întrebare. Cine are preemţiune, cine 

are întâietate, legea sau adresa Prefectului? Noi mergem pe lege, consilierii care suntem 
coiniţiatori şi ne bazăm pe Legea 393 şi Legea 215 şi hotărârea Curţii constituţionale, 
dumneavoastră ne spuneţi că nu avem dreptate… 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu, domnilor consilieri. Dumneavoastră dacă vreţi să mergeţi pe lege iar Prefectul apreciaţi 

că a interpretat greşit actul de lege, dumneavoastră îl chemaţi în judecată pe Prefect. 
Dl.Ţonea Vasile 
Dar Prefectul nu este lege! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Pentru că, ceea ce Prefectul a afirmat vi s-a adresat exact dumneavoastră, consilierilor. 

Deci, calea legală asta este, nu interpretăm că Prefectul nu are dreptate. Nu am de unde să ştiu 
acest lucru. 

Dl. Ţonea Vasile  
Domnul Socol, Prefectul a ignorat legea prin răspunsul acesta, aşa ignor şi eu adresa 

Prefectului. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
La ora actuală în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, afirmaţiile dumneavoastră sunt gratuite. 
Dl. Ţonea Vasile  
Eu am legea, eu am legea domnule. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Legea o interpretează  instanţa de judecată. 
Dl. Ţonea Vasile  
Dar nu Prefectul, bine aţi spus, dar nu Prefectul! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Dumneavoastră trebuia să sesizaţi instanţa ca urmare a acestei adrese pentru că adresa vă 

este direct adresată. 
Dl.Borbeanu Simion 
Aveam o  întrebare. Dacă la fiecare dintre şedinţe, şedinţele de consiliu care sunt statutare, 

deci cu peste 18 consilieri, în momentul în care vin punctele acestea introduse de noi ceilalţi se 
ridică şi pleacă, cum au făcut şi acum - nici nu au venit, s-au înţeles Primarul, Viceprimarii şi cei 
de la P.D.L. – părăsesc sala şi ne lasă din nou în offside înseamnă că niciodată nu se va putea 
aplica această hotărâre pentru că este o bălărie ce se petrece acum, repet, bălărie. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
În lipsa adoptării unei hotărâri v-am spus soluţia legală care este, vă adresaţi instanţei de 

contencios administrativ. 
Dl.Borbeanu Simion 
Asta şi vor. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Care prin hotărâre judecătorească obligă Consiliul local la adoptarea unei astfel de hotărâri. 
Dl.Borbeanu Simion 
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Asta şi vor ei. 
Dl. Ghergan Florian 
Doamna Preşedinte, eu vă propun să supunem la vot dacă să continuăm şedinţa sau nu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supunem la vot să continuăm şedinţa dar nu avem cvorum la numărul de consilieri 

prezenţi, adică la numărul de consilieri… 
Dl. Ghergan Florian 
Am înţeles poziţia dumneavoastră, am înţeles poziţia domnului Secretar, noi vrem să 

continuăm şedinţa şi vă rugăm să continuaţi. Continuaţi şedinţa, dacă domnul Prefect o va ataca, o 
va anula şi mergem mai departe. Haideţi, nu am venit aici ca să…V-am înţeles poziţia, şi a 
domnului Prefect şi a domnului Secretar, vă rog frumos supuneţi la vot propunerea mea şi haideţi 
să continuăm şedinţa. Şi-a spus părerea toată lumea… 

Dl. Oancea Nicolae Florin 
Doamna Preşedinte, dacă nu vă simţiţi în stare – şi-mi cer scuze, nu vreau să vă jignesc – 

ca să conduceţi şedinţa, spuneţi vă rog că din cei 9 consilieri alegem un alt preşedinte şi noi vom  
ţine această şedinţă lăsând libertatea şi plăcerea domnului Prefect să atace în contencios. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Oancea, nu este vorba … 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Nu vreau să o mai lungim atât. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu este problema că nu mă simt în stare. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Şi aveţi posibilitatea să votaţi pentru, să vă abţineţi sau să votaţi împotrivă la fiecare punct 

de pe ordinea de zi. 
Dl.Ghergan Florian 
Ţinem şedinţa şi vedem după aceea. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Sau încercaţi să ne convingeţi? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Eu nu încerc. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Că este legal sau ilegal? Dacă este legal sau ilegal decide instanţa. 
Dl.Ghergan Florian 
Am venit degeaba aici? Am convocat şedinţa, suntem cu toţii, adică nu ne batem joc şi de 

domnişoarele care au lucrat la  materiale. 
Dl.Borbeanu Simion 
Într-un sfert de oră am  terminat. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot dacă să ţinem şedinţa sau nu? 
 S-a votat cu 9 voturi pentru. 
D-na Mermezan Ana Elena 
“În baza prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a convocarii in sedinta 
extraordinara a Consiliului local al municipiului Deva de catre domnii consilieri Oancea Florin 
Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian 
Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, inregistrata in Primaria municipiului Deva sub 
nr.16468/2011, 

Domnilor consilieri,  
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Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă ca 
şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 9 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl.Oana 
Nicolae, dl.Cuiava Dorel, dl Pogocsan Ferdinand, dl Birau Mircea, dl Cioroaga Miron, dl.Costa 
Cosmin, d-na Mateuca Madalina, dl Panduru Carol,  

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă dl. Secretar Socol Augustin şi şefi ai birourilor 
din aparatul administrativ al Primăriei, de asemenea sunt prezenţi reprezentanţi ai mass mediei. 

In continuare dau cuvantul d-lui Oancea  Florin Nicolae să prezinte ordinea de zi.   
 Dl. Oancea Florin Nicolae  
            I. Ordinea de zi este următoarea: 
 

1. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Cuiava Dorel; 

2. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Panduru Carol; 

3. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului Oană Nicolae Dorin; 

4. Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Deva al domnului David Ioan; 

5. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei de 
validare, ulterior modificata;  

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

7. Validarea mandatului de consilierîn cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Iacob Petru Florin; 

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

9. Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva 
al domnului Sturza Alexandru; 

10. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind            
organizarea comisiilor de specialitate, ulterior modificată; 

 
Iniţiatori domnii consilieri Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert; 
 
 Supun votului ordinea de zi in forma prezentata. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Cine este pentru, impotriva, abtineri? 

S-a votat cu 9 voturi pentru. 

(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 
Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 
 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  
 Dl. Oancea Florin Nicolae  
 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului Cuiava Dorel.    

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a discutat pentru ca la comisia juridica nu a fost preşedinte şi secretar.  
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Este aviz favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu ştiu dacă este în ordine dacă trebuia în Comisia juridică şi avem aviz favorabil  

de la Comisia de buget. 
Dl. Ghergan Florian Săndel 
Nu trebuia comisia juridică. Deci avem o comisie, avem aviz favorabil, vă rog să luaţi act  

de el. 
D-na Mermezan Ana Elena 
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. 

S-a votat Hotărârea nr.128/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
Punctul 2  
 Dl. Oancea Florin Nicolae  
 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului Panduru Carol 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
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. 

 S-a votat Hotărârea nr.129/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
Punctul 3  
 Dl. Oancea Florin Nicolae  
 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului Oană Nicolae Dorin 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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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. 

S-a votat  Hotărârea nr.130/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
Punctul 4  
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului 
Deva al domnului David Ioan; 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
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. 

S-a votat  Hotărârea nr.131/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
Punctul 5  
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

Modificarea Hotararii Consiliului local nr.230/2008, privind alegerea comisiei de validare, 
ulterior modificata  

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
La art.1 este vot secret şi aş vrea sa fac două propuneri 
Dl. Socol Augustin 
Comisiile de validare nu se aleg prin vot secret. 
Dl. Ghergan Florian Săndel 
Prin vot direct. 
As vrea să fac două propuneri. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Se fac inainte de a supune la vot titlul hotărârii sau după? 
Dl. Socol Augustin 
Titlul hotărârii 
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D-na Mermezan Ana Elena 
Deci titlul hotărârii si după aceea.. 
Dl. Socol Augustin 
In comisiile de validare este necesar sa facă parte reprezentanţii partidelor din structura din 

consiliu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 9  voturi pentru. 

La art.I vă rog să faceti propuneri 
Dl. Ghergan Florian Săndel 

 In locul d-lui David Ioan propun pe d-na Chişotă şi in locul d-lui Oană Nicolae propun pe 
dl. Borbeanu Sandu. 

D-na Mermezan Ana Elena  
Supunem la vot cine este pentru d-na Chişotă 

S-a votat cu 8  voturi pentru şi 1 abţinere (Chişotă Roxana Axenia) 

Cine este pentru dl. Borbeanu 
S-a votat cu 8  voturi pentru şi 1 abţinere ( Borbeanu Simion Sandu) 

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

Supun la vot art.III 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. 

S-a votat Hotărârea nr.132/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
S-a luat o pauza pentru intrunirea comisiei de validare. 
 
Dl. Ţonea Vasile 
Am încheiat doua procese verbale unul prin care am ales organele de conducere deci 

comisia completata astazi cu cei doi membrii şi-a ales ca organ de conducere preşedinte Ţonea 
Vasile, secretar Chişotă Roxana şi membrii Kovacs Francisc, Pogocsan Ferdinand şi Borbeanu 
Sandu. Din cei 5 membrii ai comisiei 3 au fost prezenţi deci comisia a fost statutară. 

Acum dau citire procesului verbal. 
Proces verbal încheiat astăzi 19.05.2011 in şedinţa comisiei de validare a Consiliului local 

al municipiului Deva. 
Astăzi 19.05.2011 comisia de validare aleasă de Consiliul local al municipiului Deva în 

şedinţa de constituire din data de 17.06.2008 şi completată în şedinţa Consiliului local din data de 
19.05.2011 a examinat în conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. 
Comisia a constatat ca au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de 
incompatibilitate, fapt pentru care am hotărât să propună validarea următorilor consiliei: Breazu 
Maria, Iacob Petru Florin, Mladin Mariana şi Sturza Alexandru. 

Drept pentru care am încheiat prezentul process verbal. 
Am anexat şi toate documentele care atestă legalitatea alegerii acestor consilieri. 
Deci ca anexa este adresa Partidului Naţional Liberal prin care constată incetarea calităţii 

de membru a Partidului Naţional Liberal a celor 4 excluşi precum şi candidaţii care urmează să 
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ocupe locurile vacante, respectiv Breazu Maria, Iacob Petru Florin, Mladin Mariana şi Sturza 
Alexandru. Am mai anexat lista de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal care s-a validat in 
alegeri precum şi declaraţiile de renunţare la calitatea de consilieri locali a următorilor: Miheţ 
Daniela – poziţia 14 pe listă, Czegu (Păsula) Anamaria  - poziţia 15, poziţia 16 – Ghibu Simion, 
poziţia 18 – Oprean Nicolae Visalon, poziţia 19 – Faur Dorina, poziţia 21 – Filip Vasu Lia 
Mlădiţa, poziţia 22 – Drăgulesc Dorel, Poziţia 23 - Jula Cornel, poziţia 24 – Cubineţ Ştefan. 
Semnăturile de rigoare.  

D-na Mermezan Ana Elena 
Dacă comisia de validare a constatat ca sunt in regulă actele depuse sa trecem la următorul 

punct de pe ordinea de zi. 
 
Supun la vot procesul verbal de validare. 

S-a votat cu 9  voturi pentru. 

(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 
Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
Punctul 6 
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

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

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
Comisia de validare favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 

            Dacă nu mai sunt discuţii 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. 

S-a votat Hotărârea nr.133/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena) 

 
O invit pe d-na Breazu Maria să depuna jurămantul. 
Asistenta se ridica in picioare. 
D-na Breazu Maria 

Subsemnata Breazu Maria, consilier al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

modificată şi completată, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ: 
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“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Punctul 7 
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

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

Dl. Ţonea Vasile 
Comisia de validare aviz favorabil. 
D-na Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil.  
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu10  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. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 10  voturi pentru. 

D-na Chişotă Roxana Axenia 
Deja suntem 10. 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Ea votează acuma, după validare. 
D-na Mermezan Ana Elena  
Da. 
S-a votat Hotărârea nr.134/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena, Breazu Maria) 

 
Îl chem pe dl. Iacob Petru Florin să depuna jurămantul. 
Asistenta se ridica in picioare. 
Dl. Iacob Petru Florin 
Subsemnatul Iacob Petru Florin, consilier al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

modificată şi completată, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Punctul 8 
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

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

Dl. Ghergan Florian Săndel 
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Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
Comisia de validare favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena 
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.135/2011 
(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 

Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena, Breazu Maria, Iacob Petru Florin) 

 
O invit pe d-na Mladin Mariana să depuna jurămantul. 
Asistenta se ridica in picioare. 
D-na Mladin Mariana 
Subsemnata Mladin Mariana, consilier al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

modificată şi completată, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Punctul 9 
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al 
domnului Sturza Alexandru;  

Dl Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
Comisia de validare favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena 
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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12  voturi pentru. 

S-a votat Hotărârea nr.136/2011 
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(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 
Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena, Breazu Maria, Iacob Petru Florin, Mladin Mariana) 

Îl invit pe dl. Sturza să depuna jurămantul. 
Asistenta se ridica in picioare. 
Dl. Sturza Alexandru 
Subsemnatul Sturza Alexandru, consilier al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

modificată şi completată, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Punctul 10 
 Dl. Oancea Florin Nicolae  

Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea 
comisiilor de specialitate, ulterior modificată; 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu13  voturi pentru. 

Dl. Ghergan Florian Săndel 
La art.1 trebuie facute propuneri de înlocuire d-na preşedintă, dacă imi dati voie. 
Propun in locul d-lui Oană Nicolae la comisia prognoze economico sociale, buget finante 

pe d-na Breazu Maria. 
Propun în comisia pentru administraţie publică locală, juridica, apărarea ordinii publice in 

locul d-lui Oană Nicolae Dorin pe dl Ţonea Vasile, in locul d-lui David Ioan pe dl. Stuza. 
In comisia pentru activitati ştiintifice, învăţământ, cultura in locul d-lui Oană pe Mladin 

Mariana, în locul d-lui Cuiava Dorel pe Iacob Florin. 
In comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistica in locul d-lui David Ioan pe Iacob 

Florin, în locul d-lui Panduru Carol pe Sturza Alexandru. 
In comisia pentru sănătate în locul d-lui David pe Mladin, in locul d-lui Panduru pe Breazu. 
In comisia pentru servicii publice, comert, privatizare in locul d-lui Cuiava Dorel pe 

Dobrean Robert şi in locul d-lui Panduru Carol pe Iacob Florin. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Supun la vot noii membrii din comisii conform propunerilor d-lui Ghergan. 

S-a votat cu 13  voturi pentru. 

Supun la vot art.II al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

S-a votat Hotărârea nr.137/2011 
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(la vot au participat următorii Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, Chisota 
Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, 
Mermezan Ana Elena, Breazu Maria, Iacob Petru Florin, Mladin Mariana, Sturza Alexandru) 

Ordinea de zi s-a epuizat, trecem la punctul diverse dacă mai aveţi probleme. 
Dacă nu mai sunt declar inchisa şedinţa de astăzi. 

 
 

Deva, 19 mai  2011 
 
 

            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 
         Ana Elena Mermezan                                                   Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


