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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 23 septembrie  2011  în şedinŃa de îndată  

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1350/2011. 

La şedinŃa au participat 18 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
łonea Vasile, Moş Ovidiu, Dobrean Robert, Ghergan Florian Sandel, Cuiava Dorel, 

Oană Nicolae Dorin, David Ioan, Panduru Carol, Birău Mircea, Mateucă Mădălina, Borca 
Tiberiu, Cioroagă Miron, Pogocsan Ferdinand, Oancea Nicolae Florin, Chişotă Roxana, 
Borbeanu Simion, dl. Viceprimar Morar Marcel, dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian,  precum 
şi dl.Primar Mircia Muntean, dl. Secretar Socol Augustin, directori şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea 
Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  
Dl. Ghergan Florian 
Mai este un  punct suplimentar care este în lucru, nu este gata şi mai aşteptăm puŃin. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să explice Daniela despre ce este vorba şi de ce s-a convocat de îndată, să nu mai tot 

speculăm de la început tot felul de prostii. 
D-na Pârvu Daniela 
Până în data de 30 septembrie trebuie depus dosarul de candidatura în cadrul Programului 

de cooperare elveŃiano-român prin care putem atrage nişte fonduri care sunt estimate în jur la 8 
miloane de euro pentru investiŃii în domeniul iluminat, în general energie regenerabilă, iluminat, 
izolare termică. Deci, sunt domenii pe care se pot atrage aceste fonduri. Ca să deŃinem acest 
dosar de candidatură, printre altele trebuie şi o hotărâre de consiliu prin care municipiul Deva se 
angajează şi semnează pactul pentru … deci este pactul primarilor… 

Dl.Primar Mircia Muntean 
În concluzie, hotărârea noastră de astăzi înseamnă  puncte de eligibilitate pentru acestea. 

Banii sunt pentru oraşele cu până la 100 de mii de locuitori, deci nu intră nici Timişoara - că se 
vorbeşte, cele mai bine poziŃionate sunt oraşele cu până într-o sută de mii de locuitori, lor le este 
destinat acest credit de la Guvernul elveŃian. Noi spunem că suntem mai mult decât eligibili şi cu 
ajutorul dumneavoastră de astăzi, vă mulŃumesc că aŃi venit şi dacă vom vota avem 10 puncte în 
plus din start. Asta a fost şi ăsta este greutatea. Restul sunt hotărâri care sigur le discutaŃi dar aici 
este … 

Dl.Ghergan Florian 
Mai sunt alte puncte suplimentare? Nu, numai astea 4. PoftiŃi, domnule łonea. 
Dl.łonea Vasile 
Dacă aceste 4 puncte sunt atât de importante, unul dintre ele, toate sunt importante ca   

m-am uitat la titlu, de ce nu sunt pregătite din timp, de ce nu ni s-au dat să le putem studia, de ce 
trebuie să votăm ca nişte cetăŃeni beŃi, turmentaŃi, aici nu ştim ce votăm?! De ce se face treaba 
aceasta de către executiv? Mie mi se pare că fac cu vădită intenŃie, ca să ne pună într-o situaŃie 
ingrată pe noi, consilierii, şi dumnealor să facă ce vor aici în cadrul Consiliului local. Trebuia 
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măcar, de bun simŃ, era un timp - de un sfert de oră  să apuci să citeşti ceva, să vezi despre ce 
este vorba, nu să Ńi se pună cu exact la fără un minut în faŃă să semnezi şi să votezi. Să votezi 
ce?! În necunoştinŃă de cauză, nu cred, eu nu cred că nu este nimenea atât de inteligent să voteze 
în necunoştinŃă de cauză, necunoscând conŃinutul acestor proiecte de hotărâre care se supun 
votului nostru. Deci, încă o dată, deşi s-ar putea să fie foarte important, mă puneŃi în postura    
să-mi încalc principiile şi să votez împotrivă, deşi poate dacă aş fi cunoscut din timp conŃinutul 
lor eram pentru, că nu sunt nebun nici eu să fiu împotriva unor proiecte care aduc beneficiu 
municipalităŃii. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau şi eu să răspund aici, că este foarte important. În primul rând îmi cer scuze pentru 

atitudinea domnului łonea prin care-i face probabil beŃivi pe unii dintre consilierii din cadrul 
consiliului. Mă gândesc că nu se referă nici la domnul Moş, nici la domnul Oancea, nici la 
domnul Sandu şi nici la domnul Nagy, de-i face beŃivi şi nu ştiu cum. 

Domnule łonea, nu vă supăraŃi, niciodată nu aŃi priceput nimic, nu pricepeŃi! Asta este 
natura funcŃiei dumneavoastră de a nu pricepe! Poate că şi eu greşesc, şi eu sunt om, sunt şi eu… 
Am şi eu momentele mele bune, rele dar, dumneavoastră nu pricepeŃi, nu aveŃi nici o legătură cu 
fenomenul. Domnule, ieri au venit actele! Da, Daniela, de ce nu le-aŃi explicat?! Dumneata nu ai 
cum să pricepi, atâta te duce, eşti limitat pe treaba asta. Nu spun că nu eşti bine pregătit pe un 
domeniu, de apărare, de stingere de gropi, de circulaŃie, de ceva, de antiaerian, dar pe treaba asta 
habar nu ai, domnule łonea. Eşti, eşti nulitate! Atunci fata asta, de asta vine, nu pare pe faŃa ei o 
femeie să înceapă să mintă! Vii numai să te etalezi în faŃa televiziunilor, să-Ńi bagi punctajul în 
straiŃă, că cine eşti dumneata şi fără să Ńii cont…  

Doamna Daniela, spuneŃi de ce? Pentru că domnul łonea v-ar fi spus. Avem nevoie de 
acest punctaj să ne poziŃionăm în faŃa altor primării. ConcurenŃa este foarte mare, domnule 
łonea. Tocmai rapiditatea cu care v-aŃi mişcat dumneavoastră şi toŃi consilierii de aici - buni şi 
răi, a făcut ca în Deva astăzi să fie cerere. Nu a fost întotdeauna meritul meu! La alŃii nu 
funcŃionează nici aşa, vă spun eu! Am experienŃa asta şi mă duc dintr-un oraş în altul şi dintr-un 
consiliu în altul. Nu este mai roz situŃia nici la Craiova, nu este mai roz nici la Baia Mare, nici la 
Bucureşti, nici la Piteşti şi nici unde, dar noi avem eficienŃă. Unde nu vă pricepeŃi, nu vă mai 
băgaŃi, Doamne bate-o de treabă! Nu vă pricepeŃi, tăceŃi. LăsaŃi-i pe alŃii, pe tehnic, să se bage 
dansii să întrebe de ce. Pentru că ieri au primit actele! Domnule łonea, ieri au primit 
documentele. Nu te uita la mine şi la presă! Întreabă pe femeia aia la şedinŃă, în faŃa ei şi pe faŃa 
ei să vedeŃi dacă a pus-o cineva să te mintă. Apoi dacă atâta nu pricepi şi te dai mare că cine eşti 
dumneata şi urmăreşti să ne distrugi pe toŃi fizic - dacă ai putea, nu te supăra, nu te pot tolera la 
infinit! Cand ai dreptatea de partea ta, ai meritul tău şi Ńi-am spus, eşti un erou, mulŃumesc că la 
ora 12 ai trecut peste orice şi ai venit şi ai deschis un bazin de înot, dar toate prostiile astea nu Ńi 
le pot tolera la maxim, nu Ńi le pot, poate să te cheme łonea Vasile! Nu te pot tolera, am şi eu 
nivelul meu şi sunt sătul de prostiile dumneavoastră! Sunt prostii! Eu nu v-am invitat aici să-mi 
bat joc de dumneavoastră. Dumneavoastră vă bateŃi joc de oameni, de muncă, aici a fost muncă. 
Am depus muncă, fata asta a muncit! 

V-am spus, celelalte trei votaŃi-le împotrivă domnule łonea. SunteŃi militar, votaŃi-le 
împotrivă, daŃi cu ele de pământ, dar asta vreau să o votaŃi pentru şi de asta v-am mulŃumit şi   
m-am bucurat că aŃi venit toŃi aici, deşi bănuiesc că altul este motivul. Nu aŃi fost niciodată până 
acum la o de îndată. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, rugămintea mea este… suntem la o şedinŃă de consiliu şi v-aş ruga 

oricare ar fi poziŃia unui consilier să nu-l jigniŃi pentru că … 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Preşedinte, eu pot să intervin ori de câte ori… Dumneata nu mă atenŃionezi pe 

mine când el vine şi spune: toŃi suntem beŃivi şi turmentaŃi în consiliul local. Vii şi mă 
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atenŃionezi pe mine! AtenŃionează-l pe dumnealui, domnule, nu mă atenŃiona pe mine ca să te 
faci tu mare la presă, că nu te las, domnule Preşedinte! 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Începe cu el şi spune-i “domnule łonea, nu ai voie să aduci injurii la adresa consilierilor 

că sunt beŃivi şi turmentaŃi”. 
Dl.Ghergan Florian 
V-am ascultat  poziŃia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dar nu mă certa pe mine. Ceartă-l pe el şi după aceea spune-mi şi mie “nu-i corect, 

domnule Primar, să-i răspunzi aşa”! dar, nu pot să-l tolerez că nu am făcut-o de dragul meu 
vineri la 10! 

Dl.Ghergan Florian 
Vă rog, este o şedinŃă de consiliu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu aŃi fost la nici una, domnule, la nici una care a fost în ultimii 2 ani de zile. De 2 ani de 

zile provocaŃi numai scandal. Dar nu dumneata, dumneata ai valoare, ci cel care te învaŃă de sus! 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Ghergan, vreau şi eu. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Eu când vorbeam …vorbea în necunoştinŃă de cauză  - şi făceam referire la cetăŃeanul 

turmentat, îl aveam în vedere pe Caragiale. Dar, având în vedere lipsa de pregătire a domnului 
Primar, este firesc să nu… Nu ştiu, dumnealui a spus că sunt o nulitate, eu sunt cu mult deasupra 
pregătirii dumnealui. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule consilier, vă rog frumos, nu aş vrea să jignim 
Dl.łonea Vasile 
Având în vedere pregătirea dumnealui, este greu să înŃeleagă aceste artificii. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu aş vrea să nu transformăm şedinŃa de consiliu în altceva. Vă rog, fără să jignim, vă rog 

eu frumos. Deci, spuneŃi-vă punctul de vedere. 
Dl.łonea Vasile 
Jignirile sunt valabile numai de o parte sau cum? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, am atras atenŃia şi domnului Primar şi oricăruia care aduce o insultă sau o injurie în 

această şedinŃă. Vă rog, sunt Preşedinte de şedinŃă dacă… nu deschid şedinŃa, deci dacă nu 
suntem într-o atmosferă aşa cum spune legea. 

Dl.łonea Vasile 
Deci, încă o dată, indiferent cum se va numi şedinŃa, ordinară, de îndată sau 

extraordinară, este absolut normal ca un consilier să aibă un timp minim necesar să studieze un 
proiect de hotărâre, să voteze în cunoştinŃă de cauză. Nu i se poate băga pe nas - este o practică 
veche aici în consiliul local, să i se bage sub nas documente pe care să le semneze fără să aibă 
habar ce votează. Noi asta am practicat-o de mult, mie nu-mi convine aşa ceva. Eu am fost un 
om responsabil toată viaŃa, nu pot să îmi dau aportul asupra unor documente a căror conŃinut nu-l 
cunosc. Că nu mă pricep sau mă pricep, asta o să vedem noi la ce se pricepe fiecare, fiecare după 
cât a învăŃat sau când a învăŃat, a învăŃat la timp sau a cumpărat diplome, după aceea, asta este 
altceva. 
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În sală este prezent şi domnul Dobrean Robert. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu aş propune, ca să dezamorsăm situaŃia, o pauză de 15 minute ca să putem să citim 

materialele pe care le-am primit acum. Noi nu ştim dacă este aşa sau nu este aşa, avem dreptul să 
le citim. 15 minute de pauză ar fi bine. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să se voteze şi… 
Dl.Ghergan Florian 
HaideŃi să vedem. Este o propunere şi eu zic să o supunem la vot dacă sunteŃi de acord 

domnule Primar, da?! 
Cine este pentru, să se facă o pauză de 15 minute pentru  studierea materialelor? 14 

voturi.  
Cine este împotrivă? 3 voturi (dl.Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel si dl. Costa Cosmin 

Cristian)  
Cine se abŃine?  1 vot (dl.Panduru Carol) 
Deci, vom face o pauză pentru studierea materialelor, 15 minute. 
 
 S-a luat pauza de 15 minute. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

ca şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 18 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl. 
Kovacs Francisc, d-na Mermezan Ana, dl. Lazar Danil.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 22 august 2011, 01 septembrie 2011 . 

Domnul Secretar  Socol Augustin 
 
Sinteza procesului-verbal din 22 august 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara de catre: Borca Tiberiu, Birau 
Mircea, Mateuca Madalina, Kovacs Francisc, Morar Marcel, Costa Cosmin, Pogocsan Ferdinand 
inregistrata sub nr.27489/2011.  

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

Sinteza procesului-verbal din 01 septembrie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin DispoziŃia Primarului 
nr.1277/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin.   

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 12 puncte si 1 punct suplimentar. S-au  adoptat 
10 hotarari, respectiv Hotarari de la nr.249 – 258. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în 
sedinta din data  01 septembrie 2011.  
 

Dl.Ghergan Florian 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 22 august 2011. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 22 august 2011, se aprobă cu 
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14 voturi pentru şi  
4 abŃineri  (dl. Ghergan Florian, d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florin şi dl. 

Borbeanu Simion) 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 01 septembrie 2011. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 01 septembrie 2011 se aprobă cu 
 11 voturi pentru şi  
 7 abŃineri (dl. Ghergan Florian, d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florian, 

dl.Borbeanu Simion, dl. łonea Vasile, dl. Dobrean Robert şi dl. Moş Ovidiu) 
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 hotărâre, privind: 
1. Acordarea unei diplome si a unui premiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani 

doamnei Maria Coloiu; 
                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011;   
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si pentru modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si serviciile publice fara personalitate juridica din 
subordinea Consiliului local; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Incadrarea doamnei Badiu Maria – Daniela pe postul de consilier juridic, gradul I 

in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea Acordului incheiat intre Municipiul Deva si SC U.P.C. Romania SRL 
pentru dreptul de a instala reteaua aferenta serviciilor de comunicatii electronice 
la „Blocuri de locuinte sociale Deva, str. Zavoi – 8 blocuri P+3”; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea achitarii burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar pentru 

perioada iunie 2011 – septembrie 2011;  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
 

Ordinea de zi fiind transmisă am rugămintea să o aprobăm cu suplimentarea celor 
4 puncte, dar cu discutarea primului punct de pe ordinea de zi cel legat de … deci punctul 
6 să fie punctul 1 pe ordinea de zi. 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 

1.Imputernicirea Primarului municipiului Deva, domnul Mircia Muntean, pentru 
semnarea Pactului Primarilor, initiativa a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor 
de CO2  

2. Aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public 
local de asistenta sociala, serviciu cu personalitate juridical, subordonat Consiliului local 
al municipiului Deva; 
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3. Trecerea terenurilor si bunurilor din administrarea Grupului Scolar “Grigore 
Moisil” Deva – fostele terenuri si bunuri ale Grupului Scolar “Horea” Deva, in 
administrarea Colegiului “National Decebal” Deva;  

4. Aprobarea contractului pentru acordarea dreptului de acces al SC Romtelecom 
SA pe domeniul public al municipiului Deva in vederea amplasarii unui cabinet de 
telefonie pentru uzul si interesul locatarilor din locuintele sociale;   

 
Dl.Ghergan Florian 

 Supun votului dumneavoastră, cine este pentru? 
 Dl.łonea Vasile 

 Pentru ce? 
Dl.Ghergan Florian 

 Ordinea de zi. Deci, ordinea de zi cu suplimentarea celor 4 puncte şi cu modificarea ca 
punctul 6 să devină punctul 1. Da?! Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? Nu sunt.  
  S-a votat cu 18 voturi pentru. 

PoftiŃi, domnule Primar. 
  
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 6  
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitarii burselor pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar pentru perioada iunie 2011 – septembrie 2011. 

Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să cer avizul comisiilor de specialitate, poftiŃi. 
Dl.łonea Vasile 
ProtecŃie socială favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Cultură favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Buget favorabil, da? 
D-na Chişotă Roxana 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.280/2011 
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Punctul 1  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome si a unui premiu cu ocazia implinirii 

varstei de 100 de ani doamnei Maria Coloiu. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? PoftiŃi. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Cultură favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Buget favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Buget favorabil.DiscuŃii? PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Preşedinte, domnilor colegi, aş vrea  să am următorul amendament: suma de  

750 de lei să o mai rotunjim şi propun fiind vorba de 100 de ani , 1000 de lei în loc de 750.  
 Al doilea amendament, care să fie completat la articolul 3, privind acordarea… deci 
pentru viitor acordarea aceloraşi diplome şi premii pentru următoarele persoane care vor împlini  
vârsta de 100 de ani. Deci, să fie un obicei al consiliului local pe viitor. Deci, două 
amendamente. 

Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă sunt fonduri susŃineŃi, da? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Numai puŃin. Proiectul de hotărâre vizează o singură persoană, are caracter individual. 
Pentru a generaliza această problematică legată de premierea celor care au împlinit vârsta de 100 
de ani este necesar să iniŃiem un alt proiect. 
 Dl.Ghergan Florian 

             Deci, sunteŃi de acord? 
             Dl. Pogocsan Ferdinand 
  Da. Este corect. Domnul Secretar ştie mai bine care este legalitatea. Aduc o mică 

corectare, 1000 de lei net să fie. 
  Dl.David Ioan 
  Deci, neimpozabil. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Nu, să fie net. 
  D-na Nicula Viorica 
  Atunci trebuie să scriem 1200 impozabili. 
  Dl.Pogocsan Ferdinand 
  Exact. 
  Dl.Ghergan Florian 
  Deci, faceŃi corecturile care trebuie ca să ia în mână, da, aşa am înŃeles, net?! De acord, 

domnule Primar? 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  De acord. 
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  Dl.Ghergan Florian 
  De acord. HaideŃi să  vedem atunci dacă mai sunt alte luări de poziŃie. PoftiŃi, domnule 

coleg. 
  Dl.Cuiava Dorel 
  Să-i urăm “La mulŃi ani!” şi sănătate doamnei Maria. 
  Dl.Ghergan Florian 
  Da. multumesc. Cred că sunt… Îl delegăm pe domnul Primar să facă treaba aceasta în 

numele nostru şi cred că va fi bine. 
Dacă mai sunt alte comentarii, luări de poziŃie, poftiŃi. Nu?! Atunci, haideŃi să vedem,  

comisiile de specialitate sunt în regulă, trecem la vot. 
 Supun la vot amendamentul care s-a propus, 1000 de lei net.  
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? În regulă, da? 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.281/2011 
 

Punctul 2  
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 

2011. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate?  
D-na Chişotă Roxana 
Buget favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

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

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.282/2011 
 

Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si pentru 

modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea 
Consiliului local. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil cu 3 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, deci este favorabil. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă sunt comentarii, luări de poziŃie?! PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Eu aş dori să întreb dacă există viza DirecŃiei economice, dacă există prevăzute sume în 

bugetul local pentru plata salariilor celor două persoane care vor ocupa aceste funcŃii, ştiut fiind 
faptul că în conformitate cu legea finanŃelor publice locale, Legea nr. 273/2006, pe parcursul 
anului bugetar nu pot fi efectuate majorări la cheltuielile de personal. 

Ştiind – ca o concluzie finală , că s-au făcut suficiente disponibilizări în cadrul Primăriei 
Municipiului Deva, consider că nu este oportun să încărcăm schema organizatorică cu încă două 
posturi de conducere. 

Dl.Ghergan Florian 
Mai sunt alte discuŃii? PoftiŃi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, scurtă remarcă. Nu ştiu dacă ştiŃi domnilor consilieri, dar cam toŃi din aparat i-a 

preluat Consiliul JudeŃean. Le-am dat transferul, nu puteam să nu le accept  fetelor. ŞtiŃi că a 
plecat şi Delina, a plecat şi Roxana săptămâna asta. Deci, nu ştiu ce se întâmplă, ceva nu este 
foarte clar, dar urgent îşi fac cerere şi urgent îi angajează Consiliul JudeŃean. Aşa că, din punct 
de vedere al finanŃelor există prea multe resurse. Altă problemă, poate vă spune doamna Diana 
că este de specialitate. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
În anul 2012 volumul banilor care vor intra la programe va fi de 4 ori bugetul Devei şi 

din cauza aceasta aveam acolo nevoie de o direcŃie. Ni s-a comunicat tot de la Bucureşti că în 
viitor şi urbanismul va fi transformat tot în direcŃie unde vom avea director. Deci, sunt două 
funcŃii obligatorii. 

Dl.Ghergan Florian 
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Am înŃeles. HaideŃi să vedem, cine răspunde de proiectul acesta să de-a un răspuns 
domnului consilier. Sunt bani, sunt avize, este totul în regulă? 

D-na Felea Diana 
În primul rând, pentru direcŃia urbanism funcŃia de conducere a rămas aceeaşi: de arhitect 

şef, deci va fi condusă de arhitect şef, nu s-a înfiinŃat nici o funcŃie în plus pentru urbanism, doar 
aşa ne impune o ordonanŃă, să avem direcŃie. 

Pentru direcŃia de dezvoltare s-a transformat practic o funcŃie de şef birou în director, 
deci nu s-a  modificat numărul funcŃiilor publice de conducere. 

Dl.Ghergan Florian 
Deci, sunt fonduri, nu s-a modificat nimic, sunt bani pentru plata acestor salarii. 
D-na Felea Diana  
Categoric. 
Dl.Ghergan Florian 
Mai sunt alte întrebări? Nu. Trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu  11  voturi pentru şi  

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

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

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

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

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

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

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

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

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

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

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru şi  

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu  11  voturi pentru şi  

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

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

                       7 voturi împotrivă (dl.Ghergan Florian, dl. łonea Vasile, dl.  

                                                      Dobrean Robert, dl. Moş Ovidiu, dl. Oancea  

                                                      Nicolae Florin, d-na Chişotă Roxana, dl.  

                                                      Borbeanu Simion) 

A fost adoptată Hotărârea nr.283/2011 
 

Punctul 4  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind încadrarea doamnei Badiu Maria – Daniela pe postul de 

consilier juridic, gradul I in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului 
Deva.    

D-na Felea Diana 
Înainte de a vota hotărârea, aş avea o mică remarcă la art. 1, aş vrea să se mai introducă  

“începând cu data de 01 octombrie doamna Badiu Maria Daniela se încadrează în urma 
promovării în gradul profesional”, să fie trecut motivul pentru care facem această modificare. În 
preamblulul hotărârii am explicat că a fost un examen de promovare, dar să apară şi în articol. 
Deci, se încadrează în urma promovării pe gradul profesional pe funcŃia de consilier juridic. 
 Dl.Ghergan Florian 

Dânsa a dat examen, a promovat examenul şi acum… 
D-na Felea Diana 
Da, exact, examen de promovare nu este vorba de angajare. 

 Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 

 Dl.Ghergan Florian 
Luări de poziŃii? Nu sunt. 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru. 
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 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.284/2011 
 

Punctul 5  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului incheiat intre Municipiul Deva si SC 

U.P.C. Romania SRL pentru dreptul de a instala reteaua aferenta serviciilor de comunicatii 
electronice la „Blocuri de locuinte sociale Deva, str. Zavoi – 8 blocuri P+3”. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate. Juridic? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Patrimoniu? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Eu nu înŃeleg de ce s-a încheiat acordul cu o firmă, ştiut fiind faptul că în Deva sunt cel  

puŃin trei firme de cablu. Poate aveau alte oferte, poate aveau oferte mai bune pentru treaba asta.  
De ce nu am scos la licitaŃie treaba asta, să vedem ce ne oferă fiecare şi să alegem ce este mai 
bun pentru locuitorii de acolo? Încă nu este târziu să o facem şi acum. Pentru treaba asta, mă 
abŃin la vot. 
 D-na Muntean Daniela 
 Vreau să vă spun că în urmă cu câteva luni s-a mai aprobat într-o hotărâre de consiliu 
pentru Romtelecom. Deci, nu este singura firmă care instalează. Există printr-o hotărâre de 
consiliu aprobat pentru Romtelecom, pentru Dolce. Este a doua firmă care solicită să instaleze 
reŃeaua la blocurile de locuinŃe sociale şi nu putem să le licităm accesul. 
 Dl.łonea Vasile 
 Bun. De ce nu aŃi scos la licitaŃie serviciul acesta? 
 D-na Muntean Daniela 
 Nu este necesar. 
 Dl.łonea Vasile 
 Să vină să-şi spună fiecare oferta şi să alegem. 
 D-na Muntean Daniela 
 Fiecare om este liber să aleagă ce servicii are. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Ca la serviciile comunitare, care vrea pe gaz, să-şi încălzească cu gaz, care pe curent, care 
pe gigacalorie. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Este la latitudinea locuitorilor din blocul din Zăvoi să aleagă operatorul de cablu pe care-l 

doreşte. 
D-na Administrator Public Corina Oprişiu 
Nu acordăm exclusivitate. 
Dl.Panduru Carol 
Nu, poate să vină oricine. 
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Dl. Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Eu consider că nu se poate pune în discuŃie organizarea de licitaŃie ca să vedem care 

firmă de cablu câştigă să meargă să monteze la locuinŃele sociale aceste servicii cât timp cel care 
trebuie să aleagă ce serviciu îşi alege este cetăŃeanul care vrea să se aboneze. Atunci, dacă eu 
merg şi fac licitaŃie şi primim numai Romtelecom în zonă el vrea să meargă la DHS sau la 
cealaltă firmă de cablu ori acea firmă este exclusă de noi. Noi nu avem dreptul să o excludem. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
După aceea îi cere dublu. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Noi trebuie să dăm efectiv la toŃi accesul să meargă să-şi ducă reŃeaua până acolo. 

CetăŃeanul se abonează la care vrea dintre ei, că are acces la toŃi. Nu putem noi să limităm care 
să meargă să deschidă acolo. 

Deci, nu putem face licitaŃie, nu ne interesează pe noi, îl interesează pe cetăŃean cu cine 
vrea să lucreze.  

La mine  în bloc sunt 3 firme de cablu, toate trei au abonaŃi. 
Dl. Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu vreau un alt gen de observaŃie. Se referă la cablurile astea aeriene care traversează tot 

oraşul, este un adevărat păienjeniş de la un bloc la altul. Tot felul de furnizori de servicii de acest 
gen, au tras cabluri pe unde au vrut, pe distanŃa cea mai scurtă. Dacă am lua modelul altor oraşe 
unde funcŃionează un serviciu de urbanism mult mai riguros, veŃi vedea că acestea se 
poziŃionează cumva cu pat cablu pe faŃade. Se cer chiar şi…se impune chiar şi culoarea pe pat 
cablu ca să există ordine, altfel fiecare trage după mintea lui pe unde vrea cablurile astea şi vedeŃi 
ce se întâmplă. În momentul în care se depune chiciură s-ar putea să se şi rupă, în situaŃii extreme 
să spunem. Noi ar trebui să punem condiŃii şi de traseul acestor cabluri. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Am promovat în sensul acesta un proiect european pentru îngropare, după modelul 

câtorva oraşe. Bucureştiul a finalizat numai în jurul Intercontinentatului acolo un traseu. A fost 
un proiect pilot care a beneficiar de un ajutor substanŃial. Este varianta care ne convine cel mai 
mult, să îngropăm tot acest cablaj şi există în acest sens un proiect la Daniela Pârvu, cu care 
suntem aproape în situaŃia de a fi eligibil şi a-l putea promova în următorii ani. În zona centrală 
inclusiv BariŃiu, toate cablurile se vor… Sigur că ar trebui stins. Propunerea mai departe vă 
aparŃine. Putem să o facem pe fondurile noastre, avem posibilitatea acum, gradul de îndatorare 
ne permite. Trebuie să funcŃionăm ca şi consiliu şi nu este nici o problemă. Deci, este o idee 
bună. 

Dl.Ghergan Florian  
PoftiŃi, domnule consilier.  
Dl.łonea Vasile 
Vreau să precizez încă o dată. Aici în titlul hotărârii spune clar un acord încheiat între 

Municipiul Deva si S.C. U.P.C. Romania S.R.L. şi mai jos spune că la solicitarea acestei firme  
s-a încheiat acest acord. Nu văd unde a avut cetăŃeanul de ales, locuitorii de acolo?! Eu nu văd 
unde, de unde spun colegii… ce au ales cetăŃenii de acolo când firma aceasta face adresă către 
Primărie, Primăria este de acord?! Poti spune şi altceva dar mă rog, mă abŃin, rămân până la 
nivelul acesta de exprimare. Cu atâta uşurinŃă la prima firmă cădem în genunchi şi acceptăm. 
Poate erau şi alte oferte, mult mai bune. 

D-na Muntean Daniela 
Este a doua firmă. 
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Dl.łonea Vasile 
Poate erau şi alte programe avantajoase de ce să ne ducem la firma, să ne ancorăm acolo  

şi cu atât să ne mulŃumim?! 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Panduru Carol 
Cred că colegul nu a înŃeles. Aici şi Romtelecom a venit, RDS-ul va veni probabil că este 

o zonă extinsă, se va extinde zona va fi un centru foarte mare pe Archia şi fiecare îşi va alege. 
Aici nu va fi obligatoriu ca toŃi chiriaşii sau toŃi locatarii să-şi cupleze cablu la Dolce sau la UPC. 
Rămâne la alegere. Va veni şi R.D.S.-ul şi omul va alege “mă cuplez acolo, că este avantajos”, 
deci, aici se va delimita. 

Dl.Ghergan Florian 
Deci, este prima firmă care solicită. 
D-na Muntean Daniela 
A doua firmă. 
Dl.Panduru Carol 
A doua. 
Dl.Ghergan Florian 
A doua firmă şi i se dă acordul. 
Dl.Panduru Carol 
Este un acord de principiu, omul poate să-şi tragă cablul. 
Dl.David Ioan 
Omul alege ce vrea. I se dă dreptul omului de a alege, este foarte simplu. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, am înŃeles. Este o firmă care vrea să-şi extindă serviciile şi noi nu-l îngrădim. 
Dl.Panduru Carol 
Modalitatea de aplicare a cablului, asta putem să-i impunem. 
D-na Muntean Daniela 
Este pe peretele exterior. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, asta este un alt aspect pentru că îi daŃi autorizaŃie de construcŃie şi atunci trebuie să 

vedeŃi cu urbanismul cum se pune, cum se poziŃionează. Este o altă discuŃie. 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.285/2011 
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Punctul 1 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Deva, domnul Mircia 

Muntean, pentru semnarea Pactului Primarilor, initiativa a Comisiei Europene privind reducerea 
emisiilor de CO2.  

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? Comisia juridică? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.286/2011 
 

Punctul 2 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

Serviciului public local de asistenta sociala, serviciu cu personalitate juridical, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva  

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate?  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Juridic favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.287/2011 
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Punctul 3 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor si bunurilor din administrarea Grupului 

Scolar “Grigore Moisil” Deva – fostele terenuri si bunuri ale Grupului Scolar “Horea” Deva, in 
administrarea Colegiului “National Decebal” Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Urbanismul? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.3 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

S-au făcut?  Dacă mai sunt pentru comisie propuneri? Poată să rămână acestă comisie? 
Supun votului dumneavoastră ca pe buletinele de vot să fie comisia propusă de domnul 
Primar. Cine este pentru? AbŃineri? Împotrivă? 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

             Mergem mai departe, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea dreptului de acces al 

SC Romtelecom SA pe domeniul public al municipiului Deva in vederea amplasarii unui 
cabinet de telefonie pentru uzul si interesul locatarilor din locuintele sociale.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru. 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 18  voturi pentru. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.289/2011 
 
Mai aşteptăm puŃin. AveŃi rezultatele de la punctul 3 suplimentar? PoftiŃi, domnule 
consilier. 
Dl.David Ioan 
Au fost 18 voturi valabil exprimate, 18 voturi pentru. 
Dl.Ghergan Florian 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 18  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.288/2011 
 

Diverse 
 Dl.David Ioan 
 Referitor la Apaprod, ca urmare a unor articole apărute în presă va trebui să Ńinem o 
A.G.A, să vedem cum stau lucrurile acolo, întrebarea mea este, pentru că şedinŃa va dura mult, 
când doriŃi să Ńinem această adunare? Deci, stabilim o zi. Potrivit legii 31/1990, AGA poate fi 
convocată de către Consiliul de administraŃie, poate fi convocată de către director sau de către 
acŃionari. Termenul de convocare este 15 zile, în ideea că acŃionarii sunt la distanŃă. Cum suntem 
toŃi la un loc, grămadă, precizaŃi o zi anume. O putem convoca practic oricând, la orice dată 
numai că va trebui să fim toŃi prezenŃi. ŞedinŃa se poate Ńine şi cu mai puŃini dar având în vedere 
problemele care sunt acolo ar fi bine să fim toŃi prezenŃi ca să ştim ce şi cum. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu fac o propunere. Imediat după şedinŃa ordinară, să rămânem în continuare. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Să o facem luni! 
 Dl.David Ioan 
 Nu, staŃi puŃin. 

D-na Chişotă Roxana 
   După şedinŃa ordinară. 
 Dl.David Ioan 
 Nu, nu este bine, nu, nu în zi de şedinŃă. Deci, nu în zi de şedinŃă. Vom fi obosiŃi, vom fi 
nu ştiu cum, în sfârşit, deci nu în ziua de şedinŃă. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Asta a fost propunerea mea. 
 Dl.Panduru Carol 
 Luni, marŃi. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu în fiecare zi sunt obosit, dar propun după şedinŃa ordinară.  
 Dl.David Ioan 
 Deci, spuneŃi o dată pentru că va trebui să convocăm directorul, administratorul unic, va 
trebui să ne  aducă o serie întreagă de documente, registrul, ş.a.m.d. Eu vorbesc la modul serios, 
dumneavoastră vă amuzaŃi.  
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu serios vorbesc. 
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 Dl.David Ioan 
 Vă amuzaŃi pe seama domnului Borbeanu, mă rog. 
 Dl.David Ioan 
 Deci, spuneŃi o dată, o zi şi o oră. De întâlnit ne întâlnim aici. Deci, locul de întâlnire va 
fi aici. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule consilier, propunerea mea este ca să nu mai... în data în care este convocată 
şedinŃa ordinară... 
 Dl. David Ioan 

Nu, domnule! 
D-na Chişotă Roxana 
Asta spuneam. 
Dl.David Ioan 
Domnule, este foarte mult de discutat, este foarte mult de discutat.  

 Dl.Ghergan Florian 
După şedinŃă.  
Dl.David Ioan 
Păi după şedinŃă o să fie ore întregi. Nu, nu în zi de şedinŃă. 
Dl.Borbeanu Simion 
Dar de ce nu în zi de şedinŃă? 
Dl.David Ioan 

 De ce? Pentru că ştim prea bine cum s-au desafăşurat celelalte. Toată lumea este obosită, 
alŃii pleacă, ş.a.m.d. 

Dl.Borbeanu Simion 
 S-ar putea să fim obosiŃi şi în altă zi. 

Dl.David Ioan 
 Bine, cu siguranŃă. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Domnule Preşedinte! 
 Dl.Ghergan Florian  
 PoftiŃi. 

Dl.Borca Tiberiu 
 A venit o adresă către Primăria Deva din partea Colegiului NaŃional Decebal prin care 
solicită sprijinul privind asigurarea securităŃii elevilor prin respectarea legislaŃiei care interzice 
vânzarea de băuturi alcoolice sau produse de tutun în unităŃile comerciale aflate la mai puŃin de 
50 de metri de şcoala situată pe str. Oituz nr. 8 din municipiul Deva. Tocmai ce am aprobat la 
unul din punctele suplimentare că s-a mutat Colegiul Decebal pentru funcŃionare în locul 
Liceului de Chimie. În zona respectivă sunt foarte multe cârciumi şi acum dânsul a încercat să 
facă ceva, respectiv a închis perimetrul, a asigurat pază, i-a dat altă faŃă colegiului şi ar fi bine ca  
aparatul de specialitate să meargă să vadă despre ce este vorba, respectiv dacă sunt unităŃi 
comerciale care vând băuturi alcoolice şi tutun la distanŃă mai mică de 50 de metri să le închidă 
sau să ia o decizie în acest sens. Eu zic că este în drept. 
 Dl.Secretar Socol  Augustin 
 Am repartizat adresa PoliŃiei Locale, astăzi a fost în mapă. 

Dl.Borca Tiberiu 
 Da? Este în regulă, vă mulŃumesc. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 A venit bine observaŃia domnului Borca. Dacă este vorba de Liceul Traian poate ne uităm 
şi la Teglas Gabor unde sunt de ani de zile, funcŃionează două crâşme la mai puŃin de 20 de metri 
de gardul şcolii. ŞtiŃi foarte bine! 
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Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Preşedinte, îmi permiteŃi? 
 Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi vă rog. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Şi în apropiere de biserică există nişte reglementări prin care nu au voie să fie cârciumi, 
deci se interzice am înŃeles prin hotărâre de consiliu sau lege, nu ştiu exact. Tocmai ce au început 
Serbările Toamnei la o distanŃă foarte mică de biserică, unde vor fi cântate manele şi se 
suprapune cu slujba, cu vecernia, eu ştiu. Vreau să vă spun ca Serbările Verii sau ce au fost 
atunci când erau de la stop, de la semafoare spre Simeria ca sens de mers, au fost chiar lângă 
gardul bisericii. Lumea este nemulŃumită – eu locuiesc chiar acolo în blocul acela, dar eu plec de 
acasa în weekend aşa că  nu mă deranjează, dar vreau să spun că restul locatarilor sunt indignaŃi 
pentru că nu mai pot să se odihnească în weekend. De ce nu se face această serbare sau festival 
cum îl numiŃi, undeva în afara oraşului? Cine vrea să meargă şi gustă asemenea plăceri să se 
ducă, dar poate unii sunt deranjaŃi că este o zonă dens populată. Şi distanŃa faŃă de biserică vă rog 
să mi-o precizaŃi care este, pentru că există reglementări şi în sensul acesta. 
 Dl.Ghergan Florian 

Vreau să întreb prima dată, există o aprobare pentru această manifestare? 
Dl.Borbeanu Simion 

 Noi nu ştim să fi existat! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este? Nu este! Este necesar să existe o hotărâre de consiliu pentru o manifestare publică 
cu închiderea unui bulevard, domnule Secretar? 
 Dl. Borbeanu Simion 
 În centrul oraşului! 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Nu. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu. Deci, nu trebuie să fie. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Numai când trebuie aprobate fonduri şi nu este cazul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci numai pentru aprobare de fonduri. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Şi avizul Sfântului Sinod. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Avizul Sfântului Sinod. Avem avizul Sfântului Sinod?   
 D-na Oprişiu Corina 
 Avem aviz de la Episcopie ca pe perioada slujbei să nu facem gălăgie. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 DistanŃa minimă cât este, de biserică? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles că este aviz. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Păi, lasă avizul. Există? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Mai puŃin de 50 de metri. PoliŃia, cine a făcut? HaideŃi să vedem cât este distanŃa minimă 
faŃă de obiectul de cult. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 La 50 de metri şi este mai mult de 50 de metri. 
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 Dl.Borbeanu Simion 
 Şi la alea din vară erau… 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bun, mai departe. Dacă mai sunt alte întrebări… 
 Dl.Borbeanu Simion 

S-ar putea să arunce oamenii cu borcane pe acolo.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Declar închisă şedinŃa Consiliului local. 
 

 
 
 

Deva, 23 septembrie  2011 
    
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                       Consilier,            Secretar, 

    Ghergan Florian                                       Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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