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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 20 octombrie 2011  în şedinŃa ordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.1 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1480/2011 privind convocarea 
Consiliul local al municipiului Deva in sedinta ordinară, cu modificarile ulterioare.  

La şedinŃa au participat 11 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Ghergan Florian, Mermezan Ana Elena, łonea Vasile, Borbeanu Simion, Chişotă Roxana, 

Oancea Nicolae Florin, Kovacs Francisc, Dobrean Robert, Moş Ovidiu, Pogocsan Ferdinand, 
Lazăr Danil, dl. Secretar Socol Augustin, d-na administrator public Oprisiu Violeta, 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. 
 
Ordinea de zi a fost urmatoarea: 
Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza 
Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. 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   

3. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 
strada Eternitatii – Santuhalm, localitate componenta a municipiului Deva”; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 
Dl. Ghergan Florian 
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 11 consilieri şi-a anunŃat absenŃa 
Mateuca Madalina, Birau Mircea,  Borca Tiberiu, Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian, Panduru 
Carol,  David Ioan, Oană Nicolae Dorin, Cuiava Dorel, Cioroagă Miron. 
           De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
 În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 23 septembrie 2011, 29 septembrie 2011, 
însoŃite fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederileart. 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea fiecărei 
şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 
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Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 23 septembrie 2011, 29 septembrie 2011, însoŃite fiecare de un 
proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestora.   
 

 Sinteza procesului-verbal din 23 septembrie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1350/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ghergan Florian.   

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 6 puncte si 4 puncte suplimentare. S-au  adoptat 
10 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.280 - 289. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta 
din data  23 septembrie 2011.  

 
Sinteza procesului-verbal din 29 septembrie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1400/2011, cu respectarea prevederilor legale. 

MenŃionez că sedinta nu s-a tinut intrucat nu a avut cvorumul cerut de lege. 
 

Dl.Ghergan Florian 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 septembrie 2011. 
 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 septembrie 2011, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

 

Vă  rog, domnule Secretar, procesul verbal al şedinŃei din 29 septembrie 2011. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Consiliul local a fost convocat de îndată prin DispoziŃia nr. 1400 în data de 29 septembrie. 

MenŃionez că şedinŃa din data de 29 septembrie nu s-a Ńinut din lipsa cvorumului legal. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, vă mulŃumesc. Deci, nu avem de supus la vot. 
Mergem mai departe. Din executiv? Domnii viceprimari, preluaŃi dumneavoastră ordinea 

de zi? Nu? Bine. 
Deci, domnilor consilieri avem o propunere pentru şedinŃa de astăzi de 3 puncte la ordinea 

de zi. Executivul a mai făcut încă o suplimentare, propune o suplimentare cu încă 3 puncte, da, 
încă 3 puncte şi mai există  o solicitare pentru suplimentare cu încă 2 puncte din partea domnilor 
consilieri. 

Deci, supun votului dumneavoastră… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, dacă-mi permiteŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Suplimentarea ordinii de zi se face cu acordul celui care a convocat şedinŃa. Cum persoana 

care a convocat şedinŃa nu este prezentă, suplimentarea ordinii de zi atât cu cele 4 puncte propuse 
de executiv cât şi cu cele 2 puncte propuse de dumneavoastră, nu poate avea loc. 

Dl.Ghergan Florian 
Da. Eu aş vrea să vă întreb domnule Secretar de ce nu aŃi suplimentat dumneavoastră şi 

executivul? Nu aŃi vrut să suplimentaŃi sau există… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
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Eu cred că am fost cât se poate de explicit. 
Dl.Ghergan Florian 
Vreau să ne mai spuneŃi de ce nu s-a… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Raportat la suplimentare. 
 Dl.Ghergan Florian 
Aşa. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, suplimentarea ordinii de zi se poate face cu acordul celui care a convocat şedinŃa. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, ca să fim foarte clari, dumneavoastră sunteŃi cel care propuneŃi ordinea de zi. Dacă 

există o suplimentare din partea consiliului… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, ordinea de zi o propune cel care a convocat şedinŃa în dispoziŃia de 

convocare. 
Dl.Ghergan Florian 
Este adevărat. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu dumneavoastră, nu eu! 
Dl.Ghergan Florian 
În cazul în care există o solicitare din partea consilierilor pentru a suplimenta ordinea de zi, 

dumneavoastră şi nici cel care a convocat şedinŃa nu se poate opune suplimentării ordinei de zi cu 
un punct suplimentar, dacă este cerut de către consilieri. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Eu cred că am fost explicit. Dacă dumneavoastră credeŃi să suplimentaŃi, suplimentaŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Suplimentarea pe care dumneavoastră doriŃi să o instituiŃi este pe lângă lege. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles, acesta este punctul dumneavoastră de vedere. Noi am citit legea şi am văzut că 

dacă… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Îmi cer scuze, îmi cer scuze dacă… 
Dl.Ghergan Florian 
Mă rog, avem dreptul, de asta suntem aici… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Eu am citit mai rău decât dumneavoastră. 
Dl.Ghergan Florian 
Suntem aici ca să ne expunem puncte de vedere.  
Dl.Secretar Socol Augustin 
Corect. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Dreptul de iniŃiativă şi de a propune proiecte de hotărâre îl are şi primarul şi oricare dintre 

consilieri, dintre noi. Orice suplimentare a ordinii de zi venită ca propunere din partea unui 
consilier se face către Secretarul Primăriei care este obligat să o pună pe ordinea de zi a şedinŃei 
dacă acel punct propus trebuie pus suplimentar pe ordinea de zi. 

Nu ştiu, nu văd de ce trebuie să avem aprobarea Primarului când eu am dreptul după lege 
de iniŃiativă de proiect de hotărâre. 
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Dl.Ghergan Florian 
Exact. 
Dl.łonea Vasile 
Trebuie să aprobe Primarul aşa ceva?! 
Dl.Ghergan Florian 
Mă rog, este un punct de vedere. Am înŃeles. PoftiŃi. 
Dl.Borbeanu Simion 
StimaŃi colegi, după părerea mea, dacă în această optică niciodată nu se va putea pune pe 

ordinea de zi acest punct pentru că este contrar intereselor Primarului. Deci, Primarul are interese 
personale aici, deci nu să ne aşteptăm să accepte el să le punem pe ordinea de zi în această situaŃie. 

Dl. Secretar Socol Augustin 
Domnule… 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu am terminat, domnul Secretar, vă rog frumos. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Dar, nu ridicaŃi tonul că aud. 
Dl.Borbeanu Simion 
Nu, nu, nu dar dumneavoastră nu intraŃi peste mine, că nu am terminat de vorbit. 
Dl.Ghergan Florian 
Numai puŃin. 
Dl.Borbeanu Simion 
Vă cunoaştem punctul de vedere, domnule Socol, l-aŃi exprimat. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Şi eu vă cunosc datoriile. 
Dl.Borbeanu Simion 
L-aŃi exprimat, lăsaŃi-mă şi pe mine să-l spun pe al meu. Practic, ce se urmăreşte prin 

această… deci, Primarul foloseşte tactici de întârziere şi diverse viclenii ca să nu se poată respecta 
legea. Deci, în situaŃia asta ce se întâmplă? Noi suntem, Partidul NaŃional Liberal are dreptul să-şi 
nominalizeze alŃi consilieri, deoarece consilierii despre care este vorba acum - respectiv cei doi 
viceprimari au fost excluşi din partid. Deci, dacă dumneavoastră doriŃi să tergiversaŃi o situaŃie 
care este de fapt prin tot felul de şiretlicuri şi tot felul de interpretări abuzive ale legilor – nu în 
opinia mea, ci în opinia bunului simŃ zic eu,  înseamnă că nu ne înŃelegem. Deci, eu cer să punem 
pe  ordinea de zi, dumneavoastră puteŃi să vă formulaŃi obiecŃiuni, domnule Secretar. 

Dl. Secretar Socol Augustin 
Eu le-am formulat la început. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. Am înŃeles punctul dumneavoastră de vedere. HaideŃi că votul contează! Votul 

contează! Deci, supun… 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Înainte de a trece la vot, am rugat colega să aducă legea, să citim legea, că mi-aŃi spus că aŃi 

citit-o şi dumneavoastră, am citit-o şi eu. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Sigur că da. HaideŃi să vedem. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
UitaŃi aici. 
Dl.Ghergan Florian 
CitiŃi dumneavoastră, citiŃi domnule Secretar. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Nu, vă las dumneavoastră. 
Dl.Ghergan Florian 
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Nu, citiŃi dumneavoastră să vedem care este paragraful care vreŃi să-l interpretăm şi vă 
arătăm şi noi paragraful nostru. 

Dl. Secretar Socol Augustin 
Deci, ordinea de zi a şedinŃelor se aprobă … 
Dl.Ghergan Florian 
ZiceŃi tot! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Se aprobă la propunerea celui care a iniŃiat şedinŃa. 
Dl.Ghergan Florian 
Aşa. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Ordinea de zi poate fi suplimentată în condiŃiile în care cel care a convocat şedinŃa este de 

acord. 
Dl.Ghergan Florian 
StaŃi, staŃi, haideŃi să… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
UitaŃi, citiŃi tot articolul. 
Dl.Ghergan Florian 
Este de acord. Îl chemăm aici şi nu vrea să vină, asta este o altă problemă. Noi, consiliul are 

dreptul să propună proiecte pe ordinea de zi. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Corect. 
Dl.Ghergan Florian 
Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor în funcŃie în următoarele…. Bun, haideŃi că 

mergem mai departe. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
MergeŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi după aceea discutăm problemele astea, dacă sunt aşa, dacă trebuie le mai punem, dacă nu 

le mai retragem pentru ca acest consiliu o să mai aibă de lucru. Da. 
Deci, domnilor consilieri supum votului dumneavoastră ordinea de zi suplimentată cu cele 

3 puncte ale executivului şi cu cele 2 puncte ale colegilor consilieri. 
Cine este pentru?  Împotrivă? AbŃineri? 
 Deci, cum este domnule Secretar?  

 Sunt 8 voturi pentru şi 3 abŃineri 
(dl.Kovacs Francisc, dl. Pogocsan Ferdinand şi d-na Mermezan Ana Elena) 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Majoritatea celor prezenŃi, a trecut.   
Dl.Ghergan Florian 
A trecut, da?! Bun. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Ghergan, mai daŃi-mi mie vă rog, să fac şi eu un comentariu. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.łonea Vasile 
Ordinea de zi a şedinŃelor art. 43, alin.1, “se aprobă de consiliul local la propunerea celui 

care în condiŃiile art. 39 a cerut întrunirea consiliului “. “Suplimentarea ordinii de zi se face numai 
pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la şedinŃele următoare şi numai cu votul 
majorităŃii consilierilor prezenŃi”. Nu spune altceva, asta spune articolul de lege. 

Dl.Ghergan Florian 
Deci, asta am făcut, da?!  Am respectat! 
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Dl.łonea Vasile  
Şi atunci ce? Unde apare Primarul?! Dacă-mi spuneŃi mie în ecuaŃia asta unde apare 

Primarul…?! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Eu nici nu am pronunŃat numele de Primar. 
Dl.łonea Vasile 
Atunci?! 
Dl.Ghergan Florian 
Celui care a făcut… Bine, domnul Primar a făcut propunerea pentru şedinŃa ordinară, s-a 

suplimentat, s-a votat ordinea de zi, mergem mai departe, da?! 
 

I.Proiecte de hotărâri:   
 Dl. Ghergan Florian 
 Punctul 1 la ordinea de zi. 
 

Punctul 1  
 Dl. Ghergan Florian 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, 
in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Necesită votul a 2/3. 

  Dl. Ghergan Florian 
 Necesită votul a 2/3, 2/3 da?! Supunem la vot. Comisiile de specialitate s-au întrunit, au 
avut cvorum? 
 Dl.Moş Ovidiu 

Da. 
D-na Chişotă Roxana 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Favorabil, da?! 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

S-a făcut 2/3? 
 
Dl.łonea Vasile 
14 trebuie, nu sunt.  
Dl. Ghergan Florian 

 Datorită celor 2/3 nu a trecut hotărârea, da? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Corect. 

Dl. Ghergan Florian 
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Mergem mai departe. Probabil o mai facem săptămâna asta încă o dată, ca să treacă. 
Domnul Primar spunea că vrea să o treacă şi că ne roagă şi ar trebui să-i roage şi pe cei cu care este 
mai apropiat să vină la şedinŃă. 
 
Punctul 2  

 Dl. Ghergan Florian 
 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.łonea Vasile 
Aceiaşi situaŃie. 

 Dl. Ghergan Florian 
Aceiaşi situaŃie. Mai supunem la vot, domnule  Secretar? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Da. 
Dl.łonea Vasile 
Supune la vot amânarea. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu, nu. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

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

Hotărârea nu a trecut pentru că nu sunt 2/3, corect domnule Secretar? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Da. Domnule Preşedinte, v-aş ruga acum să lăsăm… 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu, eu vreau ca să discutăm fiecare, ca să vă spuneŃi punctul de vedere pentru că sigur 

va fi citit procesul-verbal de către domnul Prefect şi de către toată lumea şi nu aş vrea să fie de nici 
un fel … 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Eu zic să lăsăm ironiile deoparte şi să …. 
Dl.Ghergan Florian 
Şi să mergem mai departe. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Exact. 
 
Dl.Ghergan Florian 
De acord cu propunerea dumneavoastră, este constructivă. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Eu nu pot să propun în consiliu, că nu fac parte din el.  
 

Punctul 3  
Dl. Ghergan Florian 
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 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 
„Modernizare strada Eternitatii – Santuhalm, localitate componenta a municipiului Deva”.    

Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia patrimoniu favorabil. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.309/2011 
 
Dl.Ghergan Florian 
Trecem la punctele suplimentare. 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Ghergan Florian 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 
30 septembrie 2011. 
 Comisiile de specialitate? 

D-na Chişotă Roxana 
 Buget favorabil.  

Dl. Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
              S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
              S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
              S-a votat cu 9 pentru şi  
                                 2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

S-a votat hotărârea numărul? 
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Dl.Moş Ovidiu 
Nu s-a votat, a picat. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu a trecut. Erau 2/3? 
Dl.łonea Vasile 
Trebuiau 11 şi sunt numai 9. 
Dl. Ghergan Florian 
Deci, nu a trecut hotărârea, nu-i dăm număr. Mergem mai departe. 

 
Punctul 2 suplimentar  

Dl. Ghergan Florian 
 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. 
 Comisiile de specialitate? 
 Dl. Lazăr Danil     
        Favorabil.                                   
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Favorabil. 

Dl.Ghergan Florian 
Trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Dl.Ghergan Florian 
Deci, a picat şi această hotărâre, mergem mai departe. 

 
Punctul 3 suplimentar  

Dl. Ghergan Florian 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii pentru Serviciul public impozite 
si taxe locale din subordinea Consiliului local Deva. 

Comisiile? 
Dl.Lazăr Danil  
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
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  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 9 pentru şi  
                                2 abŃineri (d-na Mermezan Ana Elena si dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.310/2011 
 

 Dl. Moş Ovidiu 
 Punctul 4. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte… 
            D-na Chişotă Roxana 
 Citeşte iniŃiatorul. 
            Dl.Ghergan Florian 
 IniŃiatorul, poftiŃi. 
 
Punctul 4 suplimentar 
            Dl. Borbeanu Simion 
 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
municipiului Deva al domnului Marcel Nicolae Morar. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Punctul 4 suplimentar. 
            Dl. Borbeanu Simion 
 Cu câte voturi trebuie să treacă această hotărâre? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
            Vă rog să-mi permiteŃi să-mi formulez opiniile. 
  Dl.Ghergan Florian 
 Vă rog. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Proiectele… şi de data aceasta citesc ca să nu mai purtăm discuŃii contradictorii, ”proiectele 
de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 
însoŃite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
care raport este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului”. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles. StaŃi, staŃi un pic. Am înŃeles domnule Secretar, dar am înŃeles şi faptul că 
dumneavoastră nu doriŃi să faceŃi acest lucru pentru că a fost o adresă înregistrată la Consiliul 
local, a fost înregistrată, are număr de înregistrare şi noi supunem la vot dacă consiliul doreşte să 
voteze, avem Prefectul care ne spune că… 
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 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Domnule Preşedinte, datoria mea este să-mi expun opinia. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da, v-am şi oferit această şansă. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Ceea ce s-a înregistrat la Consiliul local nu este o adresă, este o copie a adresei. UitaŃi cum 
arată o adresă. Vă rog să aduceŃi adresa care s-a înregistrat, să se vadă că este o copie, nu este o 
adresă care să poarte o ştampilă color, aşa cum am primit în cazul celorlalŃi 4 consilieri. Vă rog să 
vedeŃi. UitaŃi-vă este cu plic, cu ştampilă, cu tot. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte, putem să punem o ştampilă asupra …a OrganizaŃiei PNL care să 
ateste că este conform cu originalul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Stai un pic. S-a făcut o solicitare, o supun la vot. După aceea dacă … 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Asta este în primul rând. În al doilea rând, eu nu am solicitat nimic. Eu îmi expun opinia. 
Expunerea de motive prezentată este înregistrată la Primărie, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre sau la hotărâre că proiect nu există, a fost înregistrată la Primăria Municipiului Deva – vă 
rog să filmaŃi ora, în 20.10 la ora 14.49, deci cu un minut înainte de începerea şedinŃei. În atare 
situaŃie raportul compartimentului de specialitate nu a putut fi întocmit ca timp fizic necesar 
întocmirii unui raport. 
 Nu în ultimul rând, doresc să precizez art.12 din Statutul aleşilor locali, Legea 393, care 
spune “în toate cazurile, încetarea mandatului are loc pe baza raportului constatator întocmit de 
către Secretar şi Primar”. Pe baza unei copii a unei adrese, Secretarul nu s-a încumetat să 
întocmească un raport constatator. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Am înŃeles. Am înŃeles punctul dumneavoastră de vedere, haideŃi să mergem mai departe să 
vedem când vine şi domnul Primar, altădată dar noi acum supunem la vot pentru că asta trebuie să 
facem eu ca Preşedinte şi dânşii ca şi consilieri care au venit la această şedinŃă. 
 Există o hotărâre care a fost dată consilierilor privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consiler al municipiului Deva, domnul Morar Nicolae Marcel, care luând act de 
adresa numărul… aşa cum o faceŃi, eu vreau să o supun la votul dumneavoastră.  
 “Art. 1 – Constată încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al 
municipiului Deva al domnului Morar Nicolae Marcel, ca urmare a pierderii calităŃii de membru al 
Partidului NaŃional Liberal pe a cărui listă a fost ales şi declară vacant locul de consilier deŃinut de 
acesta”. 
 Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
  Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri?  
  S-a votat cu 8 pentru şi 3 abŃineri  
  (d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
  Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 3 abŃineri  
  (d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri?  

  S-a votat cu 8 pentru şi 3 abŃineri  
 (d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
Cine este pentru? 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Pentru adoptarea unor astfel de hotărâri … 
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Dl.Ghergan Florian 
Împotrivă? AbŃineri? 

 S-a votat cu 8 pentru şi 3 abŃineri  
(d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 

S-a votat hotârârea numărul? 
Dl.Moş Ovidiu 
311. 
Dl.Ghergan Florian 
A fost adoptată Hotărârea nr.311/2011 

 Mergem mai departe, poftiŃi domnule consilier, a doua hotărâre. 
 
Punctul 5 suplimentar 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
municipiului Deva a domnului Costa Cosmin Cristian. 

Dl.Ghergan Florian 
 Da.  
 Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri?  
  S-a votat cu 8 pentru şi 3 abŃineri  
  (d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
   S-a votat cu 8 pentru şi 3 abŃineri  
  (d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri?  

  S-a votat cu 8 pentru şi 3 abŃineri  
(d-na Mermezan Ana Elena, dl. Pogocsan Ferdinand si dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat hotărârea numărul? 
Dl.Moş Ovidiu 
312. 
Dl.Ghergan Florian 
A fost adoptată Hotărârea nr.312/2011 
Ordinea de zi a fost epuizată, discutăm Diverse. PoftiŃi domnilor consilieri. PoftiŃi, 

domnule consilier. 
Dl.Kovacs Francisc 
Acum, nu ştiu în ce măsură hotărârea este legală sau nu este legală. Tind să-l cred pe 

domnul Socol, dar indiferent ce se va întâmpla, nu pot să trec cu vederea, să nu afirm din nou că 
sunt în consiliu de 7 ani şi domnul Morar Marcel a fost unul din cei mai buni viceprimari pe care  
i-am cunoscut. Trebuie să-mi daŃi crezare pentru faptul că am avut viceprimar şi din cadrul 
partidului meu. Eu zic că este o pierdere enormă, că pentru motive politice de fapt acest om nu-şi 
continuă activitatea la Primărie. 

Dl.Ghergan Florian 
Da. MulŃumim. Noi le mulŃumim pentru activitate celor doi viceprimari. Aici este o…noi 

am făcut demersurile, este o procedură pe care trebuia să o punem în lucru. Sigur că cei doi 
viceprimari au fost aleşi de către Primarul în funcŃie, li s-a dat posibilitatea să execute o mulŃime 
de lucruri. Noi le mulŃumim pentru activitate, consiliul a hotărât, vedem ce spune Prefectura. 
Există o dispută care cred că nu-şi are rostul dacă legea spune că un partid îşi poate schimba 
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consilierii şi o face, nu se poate opune nici Primarul, nici Secretarul şi nici altcineva şi nici 
Prefectul. Da, văd că le lungim, sunt tot felul de interese, vom vedea la următoarele şedinŃe.  

Vă mulŃumesc pentru participare. La revedere. 
 
 
 
 
 

Deva, 20  octombrie  2011 
 
 
 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Ghergan Florian                                     Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


