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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 21 iunie  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 şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr.964/2011. 

La şedinţa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu, Pogocsan Ferdinand, 

Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu, David Ioan, Oană Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, Panduru 
Carol, Ghergan Florian,  Lazăr Danil, Ţonea Vasile, Oancea Nicolae Florin, Chişotă Roxana, 
Borbeanu Simion, domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 
domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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 
În baza prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei primarului 
municipiului Deva, nr.964/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in 
sedinţa extraordinară.  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinţa de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 18 consilieri, şi-a anunţat absenţa 
dna Mateucă Madalina şi mai lipseşte dl. Oană Nicolae Dorin şi dl. Dobrean Robert. Domnul 
Oană Nicolae Dorin întârzie. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul viceprimar Costa Cosmin, domnul Secretar Socol 
Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 

legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 27 mai 2011, însoţite de procesul-verbal în 
care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea 
fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinţei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal a şedinţei 
Consiliului local din data de 27 mai 2011, însoţit de procesul-verbal în care dumneavoastră să vă 
consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestora.  

 
Sinteza procesului-verbal din 27 mai 2011 
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Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Invitaţia înregistrată în 
Primăria municipiului Deva sub nr.17562/2011, a domnilor consilieri Ţonea Vasile, Ghergan 
Florian, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Nicolae Florin, Borbeanu Sandu, Chişota Roxana, 
Lazăr Danil si Ana Mermezan, cu respectarea prevederilor legale. 

Şedinţa a fost condusă de doamna consilier Mermezan Ana Elena.  
Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotărâre, respectiv 

Hotararea nr.138. Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în şedinţa din data de 27 mai 2011.  
 

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 mai 2011. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 mai 2011, se aprobă cu 18 voturi pentru. 
D-na Mermezan Ana Elena 
În continuare, dau cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului ordinii de zi. 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor 
aparţinătoare, 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; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local nr.7/2010, ulterior 

modificata;  
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Voroneanu Cristina, a locuintei situata in 
imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, bloc 1, cam.115; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.512/2002, cu modificarile 

ulterioare; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

5. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata 
si completata; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior 

modificata; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

7. Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Macingo Nadia, a locuintei situata in 
imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, cam.222; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Rezilierea contractului de inchiriere nr.1458 din 18.01.2000 incheiat intre 

Consiliul local al municipiului Deva si SC Energoconstructia SA Bucuresti – 
Sucursala Energoconstructia Deva, pentru locuinta de serviciu situata in Deva, 
Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
9. Incheierea directa a contractului de inchiriere intre Municipiul Deva si Demian 

Liviu pentru locuinta construita din fondurile statului, situata in Deva, 
Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13;  
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      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor 
aparţinătoare, 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; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.39/2009; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 16,5 mp. situat in 

Deva str.A. Vlaicu nr.49 in favoarea doamnei Sandu Daniela Victoria; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

13. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a unui 
teren in suprafata de 6 mp.; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 6 mp, situat in Deva, B-dul N. 

Balcescu, bl.44A, din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea domnului 
Crisan Ionel; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
15. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor 
aparţinătoare, 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; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
16. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 97 m.p., proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, str.Ioan Corvin, nr.4; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

17. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva, a unui 
teren in suprafata de 9 mp.; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
18. Vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 9 mp., proprietatea 

privata a municipiului Deva, situat in Deva, B-dul Decebal, bl.109, zona Pietei 
Centrale; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea 

activitatii serviciilor de transport public local de pe raza municipiului Deva; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

20. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 
situate in intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor 
aparţinătoare, 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; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
21. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului “Zilele 

Cetatii Deva 2011” in perioada 27-28-29-30-31 mai si 1 iunie 2011; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

22. Aprobarea Documentatiei tehnico – economice nr.74/2010 pentru executarea 
lucrarii de intretinere si reparatii strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe 
raza municipiului Deva pe perioada 2011, 2012, 2013, 2014; 
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      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea deplasarii delegatiei municipiului Deva la Entrevaux, Franta in 

perioada 19 – 31 iulie 2011; 
      Iniţiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Fata de ordinea de zi prezentata propun  urmatoarele: 
Retragerea proiectului de hotărâre inscris  pe ordinea de zi la punctul 21 privind hotărârea 

referitoare la proiectul Serbările Cetăţii, unde sperăm să nu se mai mintă. Faceţi precizarea, 
inclusiv presa, ne cerem scuze pentru cei care au minţit. Se vede că nu este plătit nimic din 
bugetul local. Tot ce aţi văzut acolo organizat s-a făcut pur şi simplu din efort propriu, din 
sponsorii care din an în an vin tot mai mulţi, având un oraş tot mai atrăgător şi mai plăcut. Da, 
încă o dată,  nici un ban de la Consiliul local! Doamna Mirela, am greşit cu ceva? Ca să încheiem 
capitolul minciuni. Alte minciuni! 

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul Primar, cu retragerea punctului 21. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
S-a votat cu 18 voturi pentru. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct. 19, 22 si 23  se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, 
potrivit  prevederilor art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la pct: 21 se 
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul: 1-18, 20,  se adoptă cu votul a 2/3 din 
numărul total al consilierilor locali în funcţie.   

De asemenea proiectele de hotărâre înscrise la punctele 16,18,19 şi 23 necesită vot secret. 
 Poftiţi, domnule Ţonea. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Înainte de a începe şedinţa vă rog să-mi permiteţi să fac o declaraţie. Aş vrea să fie 
consemnată în procesul-verbal. Eu personal, contrar părerilor Prefectului Judeţului Hunedoara, 
consider că cei patru colegi din P.N.L., excluşi din P.N.L., nu mai au calitatea de consilieri 
locali. Deci, votul dumnealor de astăzi îl consider ilegal, şi pe cale de consecinţă proiectele 
adoptate lovite de nulitate. Aş vrea să se consemneze treaba aceasta şi voi ataca şi în contencios 
administrativ acest lucru. Nu se poate merge cu abuzurile atât de departe. Să nu mai fii membru 
al partidului, să nu mai ai reprezentativitate, să nu mai ai legitimitate şi totuşi în numele celor 
care te-au ales pe o anumită listă să mergi în continuare să votezi. Este contrar oricărei legi şi 
contrar oricărui bun simţ acest lucru. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să-i răspund şi eu domnului cu aceiaşi fermitate. Domnul Ţonea de multe ori face 

aprecieri la adresa partidelor politice, la adresa activităţii personalului din Primărie, la adresa 
colegilor, la adresa presei şi la adresa cetăţenilor municipiului Deva. Pentru cei care nu au ştiut, 
domnul Ţonea la viaţa lui nu a prea făcut mare lucru, în afară de plimbare, constatare, reclamare 
şi cam atât. Deci, într-un fel a tăiat frunze la câini o viaţă întreagă. Acum, vine şi ne spune că 
patru consilieri nu mai au dreptul să voteze. Ce-o fi citind, ce-o fi ştiind?! Nu ştie că sunt atâtea 
şi atâtea procese pe rol?! Noi am intentat 12 procese şi pe civil şi pe contencios în instanţă. Unele 
dintre ele deja sunt pe rol, în 23 şi 24 dacă nu mă înşel a acestei luni, deci peste câteva zile. Dar, 
ce nu ştie el, exact aşa cum nu a ştiut dreptul Primarului de a-şi retrage iniţiativele şi puterea 
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consilierilor de a le formula şi de a le introduce în şedinţa Consiliului local de ei la orice oră 
doresc. Deci, aşa cum nu cunoştea legea, tot aşa domnul consilier nu ştie legea partidelor politice 
care spune că membrii în drept sunt următori pe listă … Pentru că dacă dumnealui dă mai nou 
ordin Partidului Naţional Liberal, ca vechi PSD-ist sau vechi comunist, atunci să înţeleagă, să le 
explice, să se ducă să-l ia de urechi pe domnul Moloţ – micul nostru Gaddafi - şi să-i  spună 
frumos “domnule Moloţ,  doamna Mladin, doamna Maria, domnul Cubineţ, domnii care urmează 
sunt membrii liberali cu cotizaţia la zi, nu au făcut nici o cerere ci doar li s-au falsificat nişte 
semnături” pentru care noi am dat domnule Ţonea în instanţă - dacă nu aţi ştiut, şi s-au introdus 
supleanţi, adică domnul Sturza, colegul de la Securitate a lui Moloţ sau a domnului Ţonea, 
domnul Sturza colonelul pe care-l ştiţi cu toţii şi alţii abuziv trecuţi pe ordinea de zi şi promovaţi 
de către conducerea partidului respectiv. Deci, ca urmare, acest lucru îl invocăm. Dacă domnul 
Moloţ cunoaşte legea şi revine şi spune în această lună sunt cei patru consilieri, conform 
cotizaţiilor la zi plătite şi aderenţei la Partidul Naţional Liberal - poate unii de 20 de ani, de 15 
ani, în luna următoare nu are decât să-i de-a afară şi să-i introducă pe următorii patru dacă aceştia 
au greşit cu ceva. Nu se poate un colaborator la Reno sau la bodega de pe colţ să numească 
domnul Ţonea şi cu nu ştiu cine - lista sau următorii de pe lista partidului. Asta am contestat. 
Deci, am contestat faptul că nu aţi nominalizat oamenii de drept, că pe urmă după o lună greşesc, 
îi daţi afară! Aţi văzut cum au putut reveni - în frunte cu domnul Ţonea, dragi colegi în 
momentul în care le-am spus “domnilor aţi greşit că am iniţiat eu, iniţiaţi dumneavoastră şi în 
şedinţa ordinară din 30 veniţi şi schimbaţi consilierii sau viceprimarii, schimbaţi pe cine vreţi 
dumneavoastră, aveţi dreptul dumneavoastră”, dar atunci nu aţi putut-o face cu mâna mea pentru 
că tocmai acest lucru l-am contestat, falsitatea unor declaraţii, domnule Ţonea. Ori nu mă puteţi 
contesta aici când ştiţi sigur că doamna Mlădiţa îşi vrea postul de consilier, domnul Cubineţ vrea 
postul de consilier, domnul Drăgulesc vrea postul de consilier. Nu veniţi dumneavoastră din alt 
partid să ne spuneţi ce să facem! Îmi pare rău că v-am desumflat, dar trebuia. Era şi cazul. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
 Poftiţi domnule Ţonea şi pe urmă cred că ar fi cazul să terminăm. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Pentru că domnul Primar a făcut un atac la persoana mea, deşi nu ar trebui să-l bag în 

seamă pe domnul Primar, vreau să-i explic că la revoluţie aveam o carieră formată, aveam 
studiile terminate, nu eram un electrician de la combinat. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Spuneţi ce carieră aţi avut. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Colonel, comandant de unitate de rachete eram domnule Primar, nu eram electrician la 

combinat la Hunedoara fără studii. Vi le-aţi terminat după ce aţi ajuns Primar, aţi făcut şapte 
facultăţi după aceea. Dar trec peste aspectul acesta că nu am ce să-i cer domnului Primar că mai 
mult de atât nu poate, asta este, că studiile acestea făcute aşa peste noapte nu-ţi adaugă plus de 
valoare intelectuală, nu-ţi adaugă aşa ceva. Asta îţi adaugă bibliotecile citite şi altceva, lectură, 
educaţie la timpul ei, când trebuie. Se vede “pospaiu”, se vede lustrul fără bază – cum spunea 
Eminescu, la domnul Primar. Vreau să-i explic altceva, că dumnealui nu cunoaşte legea. În 
comisia de validare, acolo s-au verificat actele prin care următorii supleanţi urmau să devină  
consilieri. Acolo s-a luat lista care a prezentat-o Partidul Naţional Liberal în alegeri, care s-a 
prezentat, s-au luat declaraţiile de renunţare – că sunt false sau nu asta nu am de unde să ştiu,  am 
văzut acolo renunţare la … 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Ştiţi numai ce vă interesează, nu este nici o problemă. 

 Dl.Ţonea Vasile 
 Asta ştie instanţa, domnule Primar. Dumneavoastră vă suprapuneţi celor substituiţi 

instanţei, dumneavoastră aţi devenit un “factotum” şi credeţi că oraşul acesta vă aparţine. Este o 
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diferenţa între noi doi. Eu am alt exerciţiu, am o ierarhie a valorilor ş.a.m.d., dar dumneavoastră 
nu aveţi.  

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule colonel, v-am înţeles domnule colonel, v-am înţeles şi vă respect. 

Dl.Ţonea Vasile  
Dumneavoastră v-aţi trezit cocoţat în funcţia aceasta după revoluţie şi aţi crezut că nu mai 

trebuie nici pregătire, nu mai trebuie nici lectură, nu mai trebuie nimic. Este suficient să aveţi 
buzunarele pline de bani, voiajuri peste hotare ş.a.m.d.,  şi să veniţi din când în când la Primărie. 
Aţi crezut că este suficient atât. Nu este suficient atât! De aceea gospodăriţi oraşul cum îl 
gospodăriţi, discreţionar, voluntarist, aplicaţi legile în mod voluntarist şi aşa nu se mai poate. O 
să vă vină şi dumneavoastră rândul o dată pentru că legea o să trebuiască o dată să se aplice 
pentru toţi oamenii din ţara asta. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule consilier, trebuie să vă răspund şi eu. Eu nu fac parte din partidul lui 

Hrebenciuc cum faceţi dumneavoastră şi cred că atunci când am spus acest lucru i-am lămurit pe 
toţi cetăţenii Devei. Eu nu fac parte nici din partidul domnului Radu Ruşeanu, da?! Dacă 
dumneavoastră vă doriţi şi vă mândriţi şi veniţi să-mi daţi mie lecţii eu vă spun stăpâniţi-vă 
domnule, stăpâniţi-vă că nu aţi făcut nimic. Nu aţi pus un pai în oraşul ăsta. V-aţi plimbat, aţi 
mâncat, aţi băut… 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnilor, gata! 
Dl.Ţonea Vasile  
Dumneavoastră aţi luat cam multe Devei, eu nu am pus, dumneavoastră aţi luat cam 

multe. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă vreţi putem să ne jignim cât vreţi dumneavoastră, dar nu sunt dispus să vă ascult 

mârlăniile la infinit. Nu pot să tolerez asemenea lucruri mai ales că nu aveţi dreptate. Veniţi să 
spuneţi că Prefectul îmi dă dreptate şi legea este de partea dumneavoastră. Păi, cum domnule? 
Nu Prefectul vizează hotărârile şi le dă de legalitate sau nu? Cu ce drept îl atacaţi dumneavoastră, 
un nimeni neica, un nimeni în drum? Că sunteţi colonel? Asta aţi fost o dată, ofiţer de securitate!  

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Primar, gata, vă rog. 
Dl.Ţonea Vasile 
Am fost mult timp. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă ne-am lua după ce spuneţi dumneavoastră…Aţi fost vreodată să vedeţi cum se udă 

o floare? Aţi fost să vedeţi cum se construieşte o lucrare, un apartament? Aţi vazut cum se 
montează o uşă? Aţi vazut cum se repară străzile? Aţi venit cu o variantă să plantaţi o floare, un 
arbust, să puneţi un platan? Aţi veniţi să spuneţi “e rău platanul, e scump, nu vreau apă, trebuia 
să meargă…când este scump, când nu este scump”? Aţi venit să mă întrebaţi după ce aţi minţit 
populaţia Devei că am făcut un Aqualand abuziv, că nu merge, că este un dezastru pentru Deva, 
concesionez prost, să mergeţi să vedeţi cum se încasează miliardele, nu de la dumneatale şi nu 
numai de la cetăţenii municipiului Deva, de la zecile de turişti care vin la noi. Domnule Ţonea aţi 
fost vreodată să verificaţi cât au fost încasările? Nu aţi verificat niciodată şi vă este ruşine cum 
aţi minţit a doua oară populaţia, dar veţi vedea cât de curând pus pe…dumneavoastră veţi fi pus 
pe blog “domnul Ţonea”. Sau vreţi să-mi spuneţi că dumneavoastră nu sunteţi unealta domnului 
Gaddafi de la Consiliul Judeţean care nu se mai satură cu oile şi cu vacile şi cu porcii? 

Dl.Ţonea Vasile 
Când este vorba de săturat să tăceţi … 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Credeţi că vă dă un post după ce nu o să mai intraţi în consiliu? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Domnilor, vă rog, vă iau cuvântul. 
Dl.Ţonea Vasile 
Când este vorba de săturat să tăceţi. Când este vorba de săturat să lăsaţi gura mai mică, 

ciocul mai mic cu săturatul. Dumneavoastră nu vă mai săturaţi! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Eu nu v-am întrerupt. Credeţi că vă dă un post de paznic la Muncel sau la Bunila, la Veţel 

sau la Vaţa, la Sacarâmb sau Mărtineşti sau mai ştiu eu pe unde are? Nu vă dă nici postul ăla că 
nu ştie să recunoască pierderile. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Primar! 

 Dl. Borbeanu Simion 
 Doamna Preşedinte, vă rog să-l opriţi pe domnul Primar că bate câmpii. Conduceţi 

şedinţa sau nu o conduceţi? Văd că dormiţi în post. 
Dl.Cuiava Dorel 
I-aţi dat cuvântul la domnul Borbeanu? 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, da, când l-am cununat. Când l-am cununat i-am dat cuvântul. Atunci am fost bun. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vă rog frumos linişte. Vă rog linişte. Nu mai dau cuvântul la niciunul. 
 Dl.David Ioan 
 Doamna Preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să fac o propunere ca să vă ajut.  

D-na Mermezan Ana Elena 
Vă rog scurt. 
Dl.David Ioan 
Deci, haideţi să hotărâm împreună. Orice deviere de la subiectul hotărârilor de astăzi care 

se lasă cu chestiuni personale, cu zestre, fără zestre, cu şcoală, fără şcoală, că ai făcut, că nu ai 
făcut, să fie întrerupt de îndată şi să ne vedem de treburi că altfel nu terminăm până mâine. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Tocmai asta vreau să spun. Asta vreau. Dacă vreţi să vă mai atacaţi reciproc… 
Dl.Borbeanu Simion 
Doamna Preşedintă, s-a menţionat numele meu şi am dreptul la replică, vă rog. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Eu vorbesc acum şi după aceea vă dau şi dumneavoastră cuvântul, da?! 
Dl.Borbeanu Simion 
Ok. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Deci, dacă vreţi să vă mai atacaţi unii pe alţii, vă rog frumos să faceţi conferinţă de presă 

la sediul partidelor dumneavoastră şi vă rog să vă spuneţi tot oful şi tot păsul acolo, nu aici. 
Scurt, domnule Borbeanu. 

 
 
Dl.Borbeanu Simion 
Sunt membru al Partidului Naţional Liberal şi domnul Primar îşi permite să jignească 

acest partid. Dânsul face parte din ce partid domnule Primar, că nu am reţinut? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
A locatarilor bruscaţi de dumneavoastră cărora le-aţi întrerupt… 
Dl.Borbeanu Simion 
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Domnule Primar, la 112 sau la ce număr să chem ambulanţa că aveţi probleme cu capul 
serioase, domnule Primar! Doamne fereşte! 

Domnule Primar, dezinformaţi. Spuneţi-ne la ce partid sunteţi. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Deci gata, vă rog. Vă rog să luaţi loc. Domnule Borbeanu vă rog să luaţi loc. Domnule 

Primar vă rog să nu mai vorbiţi decât pe seama … 
Dl.Borbeanu Simion 
La partidul trădătorilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Uitaţi ce tricou are! 
Dl.Borbeanu Simion 
Varoti, Varoti se numeşte firma. De unde v-aţi cumpărat ceasul acela domnule Primar de 

7 mii de euro? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Borbeanu vă dau afară. Domnilor… 
Dl.Borbeanu Simion 
Din salariul de Primar l-aţi luat cu 7 mii de euro? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mi l-ai dat de cadou tu, ai uitat? 
D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Borbeanu vă rog să nu mai vorbiţi. 
Dl.Borbeanu Simion 
Filmaţi-i ceasul la domnul Primar. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Borbeanu vă rog nu mai vorbiţi. Vă rog frumos să păstraţi liniştea. 
Dl.Borbeanu Simion 
Din şpagă. 

  
În sală este prezent şi domnul consilier Oană Nicolae Dorin. 

 
I Proiect de hotărâre: 

 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 

dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, 
localităţii componente şi a satelor aparţinătoare, 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. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.155/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 al 

Hotararii Consiliului local nr.7/2010, ulterior modificata. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.156/2011 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii catre 

fostul chirias Voroneanu Cristina, a locuintei situata in imobilul din Deva, Aleea Motilor nr.2, 
bloc 1, cam.115. 

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.157/2011 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 

Hotararea Consiliului local nr.512/2002, cu modificarile ulterioare. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Comisia de protecţie socială a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.158/2011 
 

Punctul 5   
Dl. Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.14/2002, ulterior modificata si completată. 

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Comisia de protectie sociala a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.159/2011 
 

Punctul 6  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la 

Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificata. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Comisia de protectie sociala a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 



 12 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.160/2011 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii catre 

fostul chirias Macingo Nadia, a locuintei situata in imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, cam.222. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Comisia de protectie sociala a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.161/2011 
 

Punctul 8  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de 

inchiriere nr.1458 din 18.01.2000 incheiat intre Consiliul local al municipiului Deva si SC 
Energoconstructia SA Bucuresti – Sucursala Energoconstructia Deva, pentru locuinta de serviciu 
situata in Deva, Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13. 

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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        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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.162/2011 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind încheierea directa a 

contractului de inchiriere intre Municipiul Deva si Demian Liviu pentru locuinta construita din 
fondurile statului, situata in Deva, Al.Romanilor, bl.9, sc.4, ap.13;  

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.163/2011 
Punctul 10  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 

dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, 
localităţii componente şi a satelor aparţinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea 
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nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.164/2011 
 

Punctul 11  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.1 la contractul de concesiune nr.39/2009. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.165/2011 
 

Punctul 12  
Dl. Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii 
directe a unui teren in suprafata de 16,5 mp. situat in Deva str.A. Vlaicu nr.49 in favoarea 
doamnei Sandu Daniela Victoria. 

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.166/2011 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public in domeniul privat al municipiului Deva a unui teren in suprafata de 6 mp.. 
Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.167/2011 
 

Punctul 14  
Dl. Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 
unui teren in suprafata de 6 mp, situat in Deva, B-dul N. Balcescu, bl.44A, din domeniul privat al 
municipiului Deva, in favoarea domnului Crisan Ionel.   

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.168/2011 
 

            Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 
dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, 
localităţii componente şi a satelor aparţinătoare, 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.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.169/2011 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 

directa a unui teren in suprafata de 97 m.p., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, str.Ioan Corvin, nr.4.    

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Îmi cer scuze. Le fac eu sau le faceţi dumneavoastră? Le aveţi notate? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu le-am notat pentru că nu am tabelul. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Atunci le fac eu într-un mod absolut aleatoriu. Propun pe dl. Ţonea Vasile, dl. Birău 

Mircea, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Morar Marcel. 
Membrii supleanţi: dl. Moş Ovidiu, dl. Cioroagă Miron, d-na Chişotă Roxana şi dl. 

Borbeanu Simion. 
 

        D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot înscrierea pe listă a primilor patru din comisia de negociere. 
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 S-a votat cu 19 voturi pentru. 
Supun la vot înscrierea pe listă a membrilor supleanţi, a celor patru propuşi de domnul 

Morar. 
 S-a votat cu 19 voturi pentru. 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 18 voturi valabil 

exprimate, 1 buletin nul. 
� Comisia de negociere: 

- dl. Ţonea Vasile -17 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- dl. Birău Mircea – 18 voturi “pentru”  
- dl. Pogocsan Ferdinand – 18 voturi “pentru” 
- dl. Morar Marcel – 18 voturi “pentru” 
- d-na Bornemisa Anamaria – 18 voturi “pentru” 
- d-na Jurj Daniela – 18 voturi “pentru” 
- dl.Jarnea Horea – 18 voturi “pentru” 

� Membrii supleanţi: 
- dl. Moş Ovidiu – 18 voturi “pentru” 
- dl. Cioroagă Miron – 18 voturi “pentru” 
- d-na Chişotă Roxana – 18 voturi “pentru” 
- dl. Borbeanu Simion – 18 voturi “pentru” 

 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18  voturi pentru şi 

                      1 abţinere (dl.Lazăr Danil) 

A fost adoptată Hotărârea nr.170/2011 
 

            Punctul 17  
Dl. Primar Mircia Muntean  

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 
public in domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren in suprafata de 9 mp. 

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.171/2011 
 

Punctul 18  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind vanzarea prin negociere 
directa a unui teren in suprafata de 9 mp., proprietatea privata a municipiului Deva, situat in 
Deva, B-dul Decebal, bl.109, zona Pietei Centrale.     

Dl.Lazar Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.6 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru comisia de negociere propun: dl.Borca Tiberiu, dl.Lazăr Danil, d-na Mateucă 

Mădălina şi dl. Morar Marcel 
Membrii supleanţi: dl.Oană Nicolae Dorin, dl.Oancea Nicolae Florin, dl. Cioroagă Miron 

şi dl. Panduru Carol. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot înscrierea pe buletinul de vot a membrilor menţionaţi de domnul Oană. 

S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 
facute. 

                       Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 19 voturi valabil 
exprimate. 

� Comisia de negociere: 
- dl.Borca Tiberiu – 19 voturi “pentru” 
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- dl.Lazăr Danil – 19 voturi “pentru” 
- d-na Mateucă Mădălina -19 voturi “pentru” 
- dl. Morar Marcel – 19 voturi “pentru” 
- d-na Bornemisa Anamaria – 19 voturi “pentru” 
- d-na Jurj Daniela – 19 voturi “pentru” 
- dl.Jarnea Horea – 19 voturi “pentru” 

� Membrii supleanţi: 
- dl.Oană Nicolae Dorin – 19 voturi “pentru” 
- dl.Oancea Nicolae Florin – 19 voturi “pentru” 
- dl. Cioroagă Miron – 19 voturi “pentru” 
- dl. Panduru Carol – 19 voturi “pentru” 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.172/2011 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr.397/2009 privind reglementarea activitatii serviciilor de transport public 
local de pe raza municipiului Deva. 

Dl.Lazăr Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Birău Mircea  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Avem o aici o sentinţă, Decizia nr.1210/2011 unde spune că această decizie modifică în 

parte sentinţa atacată, în sensul că admite acţiunea formulată de reclamanta SC BV Dasler SRL 
Brad precum şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC Tirius Transtur SRL 
Deva şi ca urmare anulează procedura de licitaţie din 11.02.2010 şi dispune reluarea procedurii 
de la etapa anunţului publicitar în conformitate cu prevederile art.22, pct.5 din Ordinul ANRSC 
nr.263/06.12.2007. 

Dispoziţia noastră este următoarea, am dori să vedem ce spune Secretarul Primăriei 
referitor la reluarea procedurii de la faza anunţului publicitar, dacă această fază presupune 
intervenţii în Caietul de sarcini sau este posibilă reluarea procedurii în această fază de la anunţul 
publicitar cu modificări neesenţiale în Caietul de sarcini.   

Aş dori să se consemneze în procesul-verbal ceea ce am discutat. Eu am discutat în 
principiu cu domnul Secretar. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Este domnul Răchită Ciprian de la Direcţia tehnică. 
Dl. Borca Tiberiu 
Vă rugăm, poziţia executivului. 
Dl.Răchită Ciprian 
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În baza HCL nr. 397/2009 s-a organizat licitaţia pentru transportul public local. Licitaţia 
a fost contestată de către unii din candidaţi. Prin Decizia Curţii de Apel Alba Iulia se dispune 
anularea acelei licitaţii şi reluarea procedurii de la etapa publicării anunţului publicitar. 
Publicarea anunţului publicitar este prima etapă a organizării licitaţiei. Ulterior, urmează să 
trimitem Caietul de sarcini şi documentaţia spre validare către ANRSC, care este singura în 
măsură să valideze acest Caiet de sarcini. Prin acest proiect de hotărâre dorim să creem cadrul 
legal să se organizeze o nouă licitaţie cu criteriile de atribuire şi Caietul de sarcini îmbunătăţit şi 
actualizat la actualele cerinţe întrucât au trecut 2 ani de la prima tentativă de organizare a acestei 
proceduri. Acest Caiet de sarcini o dată aprobat în şedinţă de consiliu şi după ce vom publica 
adresă cu data la care va avea loc noua licitaţie va fi trimis ANRSC-ului. Nu ne interzice nimeni 
să aducem îmbunătăţiri acestui Caiet de sarcini. Elaborarea Caietului de sarcini cade în sarcina 
autorităţii contractante deci a Consiliului Local Deva care este în măsură să stabilească condiţiile 
în care se va desfăşura licitaţia. 

Dl.Borca Tiberiu 
Vă mulţumesc. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Ţinând cont de Decizia Curţii de Apel Alba Iulia în care se spunea clar că se reia 

procedura de la etapa anunţului publicitar în conformitate cu prevederile art.22, pct.5 din Ordinul 
A.N.R.S.C. nr.263/06.12.2007, consilierii U.S.L. consideră că nu este oportun a se interveni 
printr-o altă hotărâre de consiliu prin care să se modifice atât Caietul de sarcini cât şi criteriile de 
selecţie a ofertelor. Vom vota împotriva acestui proiect de hotărâre. 

Dl.David Ioan 
Licitaţia s-a ţinut sau Caietul de sarcini a fost elaborat acum 2 ani. De acum 2 ani şi până 

acum sunt o serie întreagă de norme care s-au modificat, deci oricum Caietul de sarcini trebuia 
modificat conform cu normele actuale. A doua chestiune, este absolut dreptul celui care 
concesionează să-şi facă un Caiet de sarcini în condiţiile care doreşte, cu respectarea legii. În 
momentul în care condiţiile sunt vitrege pentru cetăţean sau există – ştiu eu, o chestiune care ar 
putea fi imputată autorităţii contractante, vine A.N.R.S.C. care corectează tot. Inclusiv, fără 
avizul A.N.R.S.C., tarifele nu pot fi folosite. Cu alte cuvinte, nu văd nici un motiv să păstrăm 
hotărârea veche, Caietul de sarcini vechi, atâta timp cât avem posibilitatea şi dreptul şi chiar este 
necesar să facem un Caiet de sarcini în ton cu 2011 nu cu 2007 sau 2008. Vă mulţumesc. 
 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 12 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

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

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

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

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.III al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
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Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La articolul III propun la comisia de evaluare pe Pogocsan Ferdinand şi Dobrean  Robert 

iar ca membri supleanţi pe Moş Ovidiu şi Ţonea Vasile. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Am mai fost în două comisii, nu doresc să iau parte şi în aceasta. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Vă rog să faceţi altă propunere. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun pe domnul Panduru Carol. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu, faceţi altă propunere vă rog. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Altă propunere? Propun pe Cioroagă Miron. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot înscrierea pe listă a celor norminalizaţi de domnul Oană Nicolae Dorin. 

S-a votat cu 19 voturi pentru. 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu propunerile 

facute. 
             Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 19 voturi valabil 

exprimate. 
� Comisia de negociere: 

- dl. Morar Marcel – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- dl.Cioroagă Miron – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- dl.Dobrean Robert  – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- d-na Leach Ramona – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- dl.Arcan Ovidiu – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- d-na Bora Carmen– 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- dl.Rachita Ciprian – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 

� Membrii supleanti: 
- dl.Moş Ovidiu – 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- dl.Ţonea Vasile– 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
-dl.Marius Caroli– 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
-d-na Petrica Mihaiela– 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
-d-na Curcan Rodica– 18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
Supun la vot art.IV al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

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

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

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

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 
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Supun la vot art.VII al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 12 voturi pentru şi 

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

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

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

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

                      7 voturi împotrivă (dl.Borbeanu Simion, d-na Chişotă Roxana,  

     dl.Oancea Nicolae Florin, dl.Ţonea Vasile, dl.      

    Ghergan Florian, dl.Moş Ovidiu, dl.Lazăr Danil) 

A fost adoptată Hotărârea nr.173/2011 
 

Punctul 20  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire a 
dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, 
localităţii componente şi a satelor aparţinătoare, 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.Lazăr Danil  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.174/2011 
 
 

Punctul 21 – RETRAS 
 
 
 
 
 
Punctul 22  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei 
tehnico – economice nr.74/2010 pentru executarea lucrarii de intretinere si reparatii strazi, alei 
carosabile, trotuare si drumuri de pe raza municipiului Deva pe perioada 2011, 2012, 2013, 2014. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat 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 19  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.175/2011 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean  

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii 
delegatiei municipiului Deva la Entrevaux, Franta in perioada 19 – 31 iulie 2011. 

Dl. Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Mie propunerea pe care a făcut-o domnul Primar mi se pare indecentă şi dispreţ faţă de 

contribuabilul devean. Acum, în perioadă de criză, când tot mai mulţi dintre concetăţenii noştrii 
se chinuie în lipsuri şi în nevoi, noi pe banii adunaţi de la ei cu trudă, cu osândă, ne ducem şi ne 
distrăm pe Coasta de Azur cu 200 de milioane de lei cu căluşelul, cu eu ştiu ce mai dansuri 
îndrăgite pe acolo, pe malul mării Mediterane. Nu ştiu de ce trebuie să plece două săptămâni din 
Deva pe atât de mulţi bani publici şi cu ce folos vă întreb, pentru că au mai fost excursii din 
astea. Ne aducem aminte de anii trecuţi când domnul Primar trecea numai să-şi schimbe cămăşile 
pe acasă şi pleca ba în Norvegia, ba la Cherbourg în Franţa, ba în Finlanda pe la schi. Pentru ce 
să mergeţi două săptămâni acolo şi cu ce folos pentru contribuabilul devean să cheltuie asemenea 
bani să meargă un primar, un viceprimar şi încă patru persoane din municipiul Deva?  
 Sunt total împotriva acestui proiect şi încă o dată mă declar chiar indignat că s-a îndrăznit 
să se vină cu asemenea iniţiativă într-o asemenea perioadă. 
 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Poftiţi, domnule Morar. 
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 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Mulţumesc, doamna Preşedinte. Aş începe cu o rectificare, că iniţiativa este a două 
comunităţi de fapt şi numesc aici comunităţile Entrevaux şi Deva, prin reprezentanţii ei la un 
moment dat respectiv domnişoara Clara Pîs care este în sală şi pe care v-o prezint. Împreună am 
început şi am demarat la un moment dat acum câteva luni de zile cel puţin legăturile culturale - 
între comunităţile pe care vi le-am amintit, urmând ca legăturile şi pe linie politică şi 
administrative să se concretizeze în momentul vizitei care urmează să se desfăşoare la  Entrevaux 
cu acceptul şi cu votul dumneavoastră binenţeles. Aş sublinia faptul că, deşi suntem în perioadă 
de criză, cred că legăturile culturale în primul rând şi de ce nu legăturile politice care urmează 
apoi să ducă la o înfrăţire între Entrevaux şi Deva, având similitudini şi pe linie culturală şi pe 
linie istorică. Cred că acestea nu ar trebui nici să se oprească şi din contră ar trebui să se 
dezvolte, încercând să aducă un plus de valoare şi celor care administrează comunitatea şi celor 
care fac parte din această comunitate. 

Pentru a vă da mai multe detalii pe care sunt convins că le solicitaţi sunt întru totul de 
acord că sunteţi îndreptăţiţi să obţineţi aceste detalii, am să o rog pe doamna Clara Pîs să vă 
prezinte în câteva cuvinte de ce acestă delegaţie, de ce această perioadă, cu ce ocazie, care este 
rostul acestei deplasări şi în ce vrem noi să se finalizeze.  

Mulţumesc încă o dată că aţi acceptat invitaţia nostră, vă mulţumesc şi vă rog să ne 
spuneţi câteva cuvinte.  Haideţi vă rog în faţă că veţi fi auzită mai bine şi de colegi şi de 
microfoanele noastre. Mulţumesc. 

D-na Clara Pîs  
Este vorba de un schimb cultural, iniţiat la începutul acestui an în baza unei invitaţii 

făcute de o asociaţie franceză din Entrevaux. Iniţial s-a discutat despre sosirea la Entrevaux pe 
linie culturală a Ansamblului Silvana şi a trei artişti plastici care să participe la un festival 
cultural local la Entrevaux şi la un festival internaţional de dans într-o localitate învecinată. 
Profitând de această ocazie ne-am gândit că este benefic să participe şi reprezentanţi ai 
administraţiei locale dat fiind faptul că la aceste evenimente participă şi autorităţi locale 
franceze. 

De ce avem nevoie de acestă colaborare pe linie administrativă? Dacă veţi căuta pe 
Google din pură curiozitate să vedeţi câte similitudini există între cele două localităţi şi Deva şi  
Entrevaux: au două cetăţi care sunt pe o culme. Se pot discuta probleme legate de promovarea 
turistică şi de conservarea patrimoniului. Avem astfel de proiecte şi au şi ei proiecte pe această 
linie. 

În programul festivalului cultural local este alocată o zi prezentării municipiului Deva de 
către autorităţile locale devene, la care pot să participe oamenii interesaţi. Se ştie că în acea zonă 
a ţării, a Franţei locuiesc oameni destul de bine financiar plasaţi în lumea investiţională şi care ar 
putea fi interesaţi de ceea ce oferă Deva. 

Se pot dezvolta şi alte proiecte comune pe linie administrativă în urma discuţiilor pe care  
delegaţia municipiului Deva o avea cu reprezentanţii autorităţilor locale franceze.  
 Se poate dezvolta şi cooperarea culturală. Avem artişti consacraţi la Deva, avem liceeni 
care pot să reprezinte într-o zonă de efervescenţă culturală în Franţa în ceea ce priveşte cultura şi 
cooperarea pe linie de învăţământ. Avem o universitate de turism, studenţii deveni pot pleca 
acolo să înveţe ce înseamnă să lucreze în domeniul turismului şi tot la fel de bine studenţi 
francezi care învaţă la universitate pot să vină în stagii, în întreprinderi devene, franceze sau cu 
capital românesc sau în liceele unde se predă limba franceză. 

Acesta este motivul pentru care am susţinut pe lângă participarea Ansamblului Silvana şi  
a celor trei artişti plastici şi prezenţa unor autorităţi locale devene. Rămâne la latitudinea 
dumneavoastră dacă consideraţi oportună participarea şi promovarea interesului municipiului 
Deva la această acţiune. 

Vă mulţumesc. 
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Dl.Borbeanu Simion 
Eu aş vrea să menţionez următorul lucru. Dacă se are în vedere realizarea unei înfrăţiri cu  

această localitate din Franţa,  se va produce următorul fenomen: reprezentanţii oraşului Arras şi a 
Cherbourg-ului se vor supăra. Deci, ce se întâmplă? Există o cutumă prin care un oraş dintr-o 
ţară să se înfrăţească cu un oraş din altă ţară doar cu acordul celorlalte oraşe, cu care eventual a 
mai fost înfrăţit. S-a întâmplat următorul lucru, cei de la Arras – domnul Ghergan cred că poate 
să confirme acest aspect pentru că a mers deseori acolo, s-au supărat atunci când s-a realizat 
înfrăţirea cu Cherbourg-ul, deci cei de la Arras, pentru că nu au fost informaţi de acest lucru şi au 
spus că aşa ceva nu se obişnuieşte, numai că nu au spus că este de prost gust. Întâmplător am 
făcut parte din delegaţia de la Cherbourg când s-a semnat înfrăţirea şi trebuie avută atenţie la 
sensibilitatea francezilor faţă de acest aspect, pentru că dacă ei se vor considera oarecum luaţi 
peste picior dacă se întâmplă treaba aceasta. Deci vă spun din proprie experienţă că asta s-a 
întâmplat. În mod normal ar trebui să se realizeze o înfrăţire, să spunem, dacă tot vrem să ne 
înfrăţim cu …  asta am înţeles că se vizează. 
 D-na Clara Pîs  
 Deocamdată nu este vorba de înfrăţire, este un schimb cultural şi deschiderea 
oportunităţilor unor cooperări  culturale, economice, pe linie de învăţământ. Nu are nici o 
legătură când vin studenţi... 

Dl.Borbeanu Simion 
S-a adus în discuţie aspectul acesta. 
D-na Clara Pîs 

 Rămâne la latitudinea dumneavoastră ca şi consilieri. 
Dl.Borbeanu Simion 

 Aşa am înţeles din prezentarea făcută iniţial că ar urma aşa ceva, în ordinea firească a 
lucrurilor.  
 D-na Clara Pîs  
 Decideţi dumneavoastră dacă doriţi o înfrăţire sau doar o cooperare pe acestă linie, 
oportunităţi pe care le poate avea administraţia. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Eu am atras atenţia un lucru pe care francezii ...s-ar putea să-i supărăm pe alţii şi de aceea 
ar fi bine să fie informaţi. 
 D-na Clara Pîs  

Am venit şi am spus că rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă veţi deschide o 
înfrăţire sau doar o simplă cooperare în diverse domenii cu aceste autorităţi locale. 

Dl.Borbeanu Simion 
Tot aia este. 

 D-na Clara Pîs  
Cei care vor participa în delegaţie vor şti pe ce linie vor purta discuţiile cu autorităţile 

locale franceze cu care se vor întâlni. Noi am deschis această oportunitate. 
În plus, ceea ce nu am spus, partea franceză asigură cazarea şi masa pentru 20 de 

persoane. Deci, sunt implicaţi în acest proiect şi financiar pentru susţinerea cheltuielilor 
delegaţiei care va participa. 

Dl.Borbeanu Simion 
De regulă şi reciproc. 

  D-na Clara Pîs  
Dar deocamdată ei nu au venit la noi şi au făcut ei acest prim pas. Vă mulţumesc. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Aş dori să fac un amendament. Dintr-o eroare materială sau haideţi să-i spun altfel, în 

urma discuţiilor pe care le-am avut prin intermediul doamnei Clara Pîs şi a doamnei Larisa care 
ne aşteaptă acolo, am căzut de acord şi am înţeles că este oportun ca pe lângă primar şi 
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viceprimar să participe trei consilieri din partea noastră în această delegaţie. În cazul în care 
dumneavoastră consideraţi că este oportun să participe trei consilieri, pe care tot dumneavoastră 
urmează să-i propuneţi şi să-i votaţi, aş vrea să supun votului dumneavoastră un amendament 
privind cazarea, fiindcă cei din comunitatea Entrevaux susţin cazarea şi masa celor 20 de 
persoane adică înseamnă primar, viceprimar, traducător, Ansamblul Silvana şi artiştii plastici dar 
nu-şi mai pot permite să suporte cazarea celor trei consilieri. Suportă în schimb masa celor trei 
consilieri, atât micul dejun cât şi celelalte două mese pe tot parcursul şederii la Entrevaux. În 
aceste condiţii, aşa cum spuneam, supun votului dumneavoastră amendamentul privind cazarea 
celor trei consilieri.  El este într-o sumă, 9 nopţi cazare ori 150 euro/noapte ori trei persoane 
aproximativ 4050 de euro, dar din discuţiile pe care le-am avut cu doamna Clara Pîs suma 
necesară pentru cazarea acolo va fi mult mai mică. Aceasta este suma pe care ne-o permite legea 
de a o atribui cu titlu de cazare consilierilor urmând ca suma care nu este folosită sub acest titlu 
să fie returnată casieriei Consiliului local. Vă mulţumesc. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Deci, care este amendamentul până la urmă? 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Suplimentarea cu cheltuielile de cazare pentru cei trei consilieri. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 În anexă la hotărâre. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 În anexă la hotărâre şi se modifică în mod corespunzător şi la art. 2 din hotărâre. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Devizul estimativ la hotărâre. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

În devizul estimativ care a fost anexat nu apare cazarea celor trei consilieri. 
Dl.Ţonea Vasile 
Suplimentarea cu cât? Spuneţi-ne cu cât? 

 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
9 nopţi cazare ori 150 de euro/ noapte ori 3 persoane, 4050 de euro, dar aşa cum vă 

spuneam din discuţiile cu doamna Clara Pîs acolo cazarea va fi cred că de  cel puţin 4 ori mai 
mică decât această sumă.  Această sumă ne-o permite legislaţia să o oferim consilierilor drept 
cazare urmând ca diferenţa care rămâne să fie returnată Consiliului local. 

Dl.Borbeanu Simion 
150 de euro/noapte cazarea? 

 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Da. 

Dl.Borbeanu Simion 
 Ce hotel este ăsta? 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Supun la vot amendamentul domnului Morar. Cine este pentru? 
  S-a votat cu 12 voturi pentru. 

Cine este împotrivă? 
                    6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

        Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na Chişotă  
         Roxana şi dl.Borbeanu Simion)  

 Cine se abţine? 
1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

S-a votat cu 12 voturi pentru. 
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                    6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

        Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

        Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) şi 

1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Propun pe dl. Birău Mircea, d-na Mermezan Ana Elena şi dl. Panduru Carol. 
Dl.Cuiava Dorel 
Propun pe dl. David Ioan. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
În locul cui? 
Dl.David Ioan 
În locul meu. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Atunci scriem la vot pe listă pe toţi patru. Pe buletin vor fi patru consilieri dar trebuie 

aleşi doar trei. Supun la vot înscrierea pe listă a celor 4 consilieri propuşi de dumneavoastră. 
S-a votat cu 12 voturi pentru. 

                    6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

        Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

        Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) şi 

1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

Dl. Borbeanu Simion 
Am o întrebare. De ce se vopsesc bordurile gri în culoarea gri? Care este răspunsul 

cheltuirii unor bani pe o vopsea de culoare gri când bordurile au culoare gri? Există vreo 
explicaţie logică la treaba aceasta? 

Dl.Ţonea Vasile 
Sunt stocuri de vopsea neepuizate, să nu se strice. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 19 voturi valabil 

exprimate. 
- dl. Muntean Mircia – 12 voturi “pentru” şi 7 voturi “împotrivă” 
- dl.Morar Marcel – 12 voturi “pentru” şi 7 voturi “împotrivă” 
- d-na Velniciuc Carmen – 12 voturi “pentru” şi 7 voturi “împotrivă” 
- dl.Birău Mircea – 13 voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă” 
- d-na Mermezan Ana Elena – 10 voturi “pentru” şi 9 voturi “împotrivă” 
- dl.Panduru Carol – 9 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă” 
- dl.David Ioan – 6 voturi “pentru” şi 12 voturi “împotrivă” , 1 vot nul   
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 12 voturi pentru. 

                            6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

    Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

    Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) şi 

1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                        6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

     Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

     Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) şi 
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1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                       6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

    Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

     Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) şi 

1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

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

                            6 voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

     Vasile, dl. Oancea Nicolae Florin, d-na  

     Chişotă Roxana şi dl.Borbeanu Simion) şi 

1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

 
Din sală au ieşit d-nii consilieri Oancea Nicolae Florin, Chişotă Roxana şi Borbeanu 

Simion. 
 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 12 voturi pentru. 

                             3  voturi împotrivă (dl. Ghergan Florian, dl. Moş Ovidiu, dl. Ţonea  

        Vasile) şi 

         1 abţinere (dl. Lazăr Danil) 

A fost adoptată Hotărârea nr.176/2011 
 

Diverse 
  
  
 D-na Mermezan Ana Elena 

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

 
Deva, 21 iunie 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

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


