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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 27 iulie  2011  în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si a convocarii in sedinta extraordinara a 
Consiliului local al municipiului Deva de catre domnii consilieri Tonea Vasile, Mos 
Ovidiu, Dobrean Robert, Ghergan Florian, Oancea Nicolae, Borbeanu Simion, Chisota 
Roxana, Lazar Danil, Mladin Mariana, Iacob Petru Florin, Sturza Alexandru inregistrata 
in Primaria municipiului Deva sub nr.24453/2011, 

La şedinŃa au participat 17 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Moş Ovidiu, Lazăr Danil, Ghergan Florian, łonea Vasile, Oancea Nicolae Florin, 

Sturza Alexandru, Chişotă Roxana, Borbeanu Simion, Mladin Mariana, Breazu Maria, 
Mateucă Mădălina, Cioroagă Mircea, Borca Tiberiu, Iacob Petru Florin, Pogocsan 
Ferdinand, Dobrean Robert, Kovacs Francisc (a intrat in sala de sedinte dupa ce s-a votat 
ordinea de zi), 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. 
Indrumarul cu privire la desfasurarea şedinŃei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Deva pentru data de 27 iulie 2011 a fost pus la dispoziŃia preşedintelui de 
şedinŃă. 

Dl.Borbeanu Simion 
Propun să alegem preşedintele de şedinŃă. Propun pe domnul Sturza. Să-l 

supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
S-a votat cu 16 voturi pentru. 

 Dl.Sturza Alexandru 
 Domnilor colegi, îmi daŃi voie să stau şi eu jos. Înainte de a începe şedinŃa, să vă 
mulŃumesc că sunteŃi prezenŃi într-un număr atât de mare. De asemenea, nu pot să trec 
peste un moment, hai să-i spunem festiv, domnul consilier łonea cu vechimea pe care o 
are în Consiliul municipal Deva îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere. Să ne bucurăm că 
este în mijlocul nostru şi să fie cât mai mult timp consilier şi să ne ajute în activitate. 
 Domnul Oancea, poate aveŃi o propunere. 
 Dl.Oancea Nicolae Florin 
 Domnule Preşedinte, ar fi bine ca doamna consilier Breazu Maria care a fost 
validată în şedinŃa precedentă să depună jurământul. 

Dl.Sturza Alexandru 
Da, cred că sunteŃi de acord, colegii, ca să încheiem procedura cu doamna. 

            Vă rog să vă ridicaŃi. 
 
            Doamna Breazu Maria depune jurământul. 
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“Subsemnata Breazu Maria, consilier al municipiului Deva, judeŃul Hunedoara, 

în conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, modificată şi completată, depun în faŃa Consiliului local următorul jurământ: 

“Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună credinŃă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Deva  

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 
Dl.Sturza Alexandru 
În baza Legii administraŃiei publice locale nr.215/2001, art.39 alin.120  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astăzi desfăşurăm în Consiliul local 
al municipiului Deva o şedinŃă extraordinară în care dumneavoastră majoritatea 
cunoaşteŃi ordinea de zi. Eu vă întreb privitor la ordinea de zi, aveŃi propuneri de 
schimbare sau în plus? Dacă nu, v-aş ruga să fiŃi de acord cu următoarea ordine de zi. 

Punctul 1 – Schimbarea domnului viceprimar Morar Marcel din funcŃia de 
viceprimar al municipiului Deva. 

Dacă sunteŃi de acord… adică o votăm în totalitate.  
Schimbarea domnului Costa Cosmin Cristian din funcŃia de viceprimar al 

municipiului Deva. 
Alegerea – punctul 3 -  viceprimarului municipiului Deva şi alegerea celui de-al  

doilea viceprimar al municipiului Deva. 
 Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Domnule 
Secretar, câŃi consilieri avem prezenŃi? Vă rog să … 
 Dl.Ghergan Florian 
 Împotrivă? AbŃineri? 
 Dl.Sturza Alexandru 
 Imediat. Să faceŃi numărul. Împotrivă este cineva? Nu! AbŃineri? 4 abŃineri  

Deci, având în vedere cvorumul şedinŃei, majoritatea consilierilor, consider 
ordinea de zi aprobată. 
 Trecem la punctul 1. 
 (A venit şi domnul consilier Kovacs Francisc fiind prezenti in sala 17 consilieri)  
 Dl.łonea Vasile 
 DaŃi-mi voie. 
 Dl.Sturza Alexandru 
 Vă rog. 
 Dl.łonea Vasile 
 Eu aş vrea de fiecare dată când se votează să se precizeze numărul clar “voturi 
pentru, împotrivă, abŃineri”. Numărul de voturi, ca să nu fie nici un dubiu la sfârşit. 
 Dl.Sturza Alexandru 
 Mi se pare corect. 
 Dl.łonea Vasile 
 Adică pentru sunt 12, 3 se abŃin sau 4 şi atunci rezultă un număr total de 16. 
 Dl.Sturza Alexandru 
 Pentru ordinea de zi, aprobarea ordinii de zi s-a făcut cu un număr de 12 voturi 
pentru şi 4 abŃineri (dl. Pogocsan Ferdinand, d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron 
şi dl. Borca Tiberiu) 
 Domnule łonea, poftiŃi. 
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 D-na Mateucă Mădălina 
 5 abŃineri. 
 Dl. Secretar Socol  Augustin 
 Domnul  Kovacs a intrat în sală după ce s-a supus la vot. 
 Dl.Sturza Alexandru 

Dacă consideraŃi necesar şi legal …  
Dl.Ghergan Florian 
A trecut. 

 Dl.Sturza Alexandru 
Urmează la următorul punct să-şi exprime şi dânsul. Cer un punct de vedere 

domnului Secretar privitor la schimbarea viceprimarilor conform Legii 215 secret sau … 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Vot secret. Orice vot cu privire la persoane este vot secret. 
Dl.Sturza Alexandru 
Deci, şi schimbarea o facem prin vot secret. Ok, ca să ne încadrăm în lege. 
Deci, trecem la punctul 1 al ordinii de zi, schimbarea domnului Morar Nicolae 

Marcel din funcŃia de viceprimar al municipiului Deva. În aceste condiŃii, o expunere de 
motive. Prin hotărârea consiliului local domnul Marcel Nicolae Morar a fost ales în 
funcŃia de viceprimar al municipiului Deva, conform Hotărârii nr.161. Potrivit art. 57, 
alin. 4 din Legea administraŃiei publice, modificată ulterior, schimbarea din funcŃie se 
poate face de către dumneavoastră, consiliul local, prin hotărârea adoptată cu votul 
majorităŃii consilierilor în funcŃie la  propunerea primarului sau a 1/3 din consilierii locali 
în funcŃie. MotivaŃia în sine consideră consiliul local, o mai bună funcŃionare a 
consiliului, promovarea unor proiecte de interes local şi nu fac nici un fel de apreciere, 
probabil şi  câteva considerente de ordin politic. 

Dl. Lazăr Danil 
Solicită comisiile. 
Dl.Sturza Alexandru 
Poftim? 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisiile de specialitate. 
Dl.Sturza Alexandru 
Comisiile de specilitate, acordul. 
Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a dat aviz favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Numai juridică a fost. 
Dl.Sturza Alexandru 
La administraŃie publică mai trebuie? Nu. 
Dl.Ghergan Florian 
Numai juridică. 
Dl.Sturza Alexandru 
Deci, comisia a aprobat favorabil schimbarea. V-aş ruga, domnule Secretar, parcă 

aşa este legal, să cer aprobarea trecerii pe buletin de vot dacă aŃi spus că este cu buletin 
de vot. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Sunt făcute, _________  ordinea de zi. 
Dl.Sturza Alexandru 
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Sunt făcute? Foarte bine. 
Dl.Ghergan Florian 
Să le primim atunci. 
Dl.Sturza Alexandru 
Atunci vă rog să distribuiŃi. Da, domnule Borca. 
Dl.Borca Tiberiu 
Deci, discuŃii pe marginea ordinii de zi. Deci, într-adevăr conform legii se poate 

face schimbarea viceprimarilor în funcŃie cu acordul majorităŃii membrilor consiliului 
local numai că la Expunerea de motive consider că ea nu are baze reale deoarece face 
referire la hotărârile consiliului local care s-au luat după data creării majorităŃii respectiv 
data de 15 iulie. În această perioadă nu s-a luat nici o hotărâre a consiliului local care se 
referă strict la cetăŃenii municipiului Deva. Deci, consider că a fost o Expunere de motive 
un pic cam subŃire şi nu acesta este adevăratul motiv pentru care se face schimbarea din 
funcŃie a viceprimarilor. De aceea, consilierii Partidului Democrat Liberal o să aibă o 
poziŃie neutră pentru că nu vrem noi să facem reglările de conturi în cadrul altor partide. 
În acest sens, o să ne abŃinem de la vot. 

Dl.Sturza Alexandru 
Am înŃeles, vă mulŃumesc. Secretariatul a notat motivaŃiile respective. Da, 

domnule łonea? 
Dl. łonea Vasile 
Schimbarea majorităŃii în consiliul local presupune şi o schimbare de un anumit 

program şi de anumite priorităŃi a noii majorităŃi. S-a dovedit de atâtea ori că actualii 
viceprimari au votat în contra timp cu noua majoritate creată la nivelul consiliului local şi 
am să-i aduc aminte stimatului coleg ultimul proiect de hotărâre iniŃiat de noi în noua 
majoritate prin care am vrut să reducem delegaŃia care pleacă în FranŃa, să reducem 
cheltuielile de la 351 de milioane de lei la 43 de milioane şi prin absenŃa celor doi 
viceprimari care nici nu au vrut să ne ia în considerare demersul nostru şi cu votul altor 
colegi proiectul nostru a căzut şi în loc să se cheltuie din banii municipalităŃii şi al 
contribuabilului 43 de milioane s-au cheltuit 355 de milioane. Asta este una la mână. 

A doua la mână, problema poziŃiei neutre a colegilor nu se poate exprima. 
Voturile fiind secrete, pe hârtie, nu poŃi să ai o poziŃie…ori îi albă ori îi neagră, ori îi da 
ori îi nu, neutru nu există poziŃia asta, dacă o inventăm acum în şedinŃă, o inventăm 
acum, să vedem, dar trebuie să fie totuşi …să urmeze cursul legal, să fie pe lege. 

Dl.Borca Tiberiu 
Deci, apreciez expunerea domnului łonea dar vreau să-i reamintesc că diferenŃa  

de la 351 de milioane la 43 de milioane…cred că aŃi făcut o greşeală în cifre. Nu o 
persoană o reprezintă 80% din fondurile care s-au alocat pentru deplasarea în străinătate. 

Dl.łonea Vasile 
Dumneavoastră neparticipând în ultima perioadă la lucrările consiliului, nu aŃi 

văzut proiectul de hotărâre întocmit de compartimentul de resort şi vedeaŃi acolo că 
reducându-se numărul de zile la 5 zile şi numărul delegaŃiei de la 6 la 2 persoane, 
cheltuielile se reduceau de la 351 de milioane la ... Dar, asta trebuie să mai şi participaŃi 
la şedinŃe, asta este singura condiŃie, ca la loto, să jucaŃi, dacă nu jucaŃi nu ştiŃi. 

Dl.Sturza Alexandru 
Domnule Ghergan, vă rog. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, sigur că se pot invoca multe lucruri atunci când doreşti să 

schimbi viceprimarii. Eu cred că este foarte clar, în Consiliul local s-a schimbat 
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majoritatea şi această majoritate doreşte să schimbe viceprimarii. Despre acest lucru este 
vorba şi nu trebuie să căutăm acum să-i învinovăŃim sau să le căutăm alte lucruri care nu 
le-au făcut celor doi viceprimari. Cred că trebuie să le mulŃumim că au participat, şi-au 
făcut datoria cum au putut şi că noi dorim să facem o altă propunere şi să schimbăm pe 
cei doi viceprimari. Vă mulŃumesc. 

Dl.Sturza Alexandru 
Am înŃeles. Domnul Kovacs. 
Dl.Kovasc Francisc 
Mi-a luat-o puŃin domnul Ghergan înainte şi eu aş vrea să spun că era corect ca 

domnii viceprimari să participe la această şedinŃă pentru că cel puŃin din punctul meu de 
vedere domnul Morar a fost unul dintre cei mai buni viceprimari pe care i-a avut 
consiliul, de când sunt eu consilier. A fost un om deosebit de pragmatic, rar s-a întâmplat 
să mergi la el cu ceva sau locuitorii care apelau la el să nu le rezolve şi eu cred că în 
numele colegilor ar trebui să-i mulŃumim pentru activitatea pe care a desfăşurat-o şi este 
evident că este o chestiune politică, ce ne tot ascundem?! Asta este politica, este normal, 
majoritatea hotărâşte, minoritatea se supune dar de aici la a da cu pietre într-un om care 
cu adevărat şi-a făcut datoria…MulŃumesc. 

Dl.Sturza Alexandru 
Eu v-aş propune să trecem mai departe. Vă rog să distribuiŃi buletinele de vot. 

Comisia de validare să fie pregătită să-şi intre în atribuŃiuni. 
Dl.Ghergan Florian 
Haide să trecem şi la al doilea ca să le avem pe amândouă o dată. 
Dl.Sturza Alexandru 
Cum aveŃi buletinele? Pentru fiecare? Pentru fiecare în parte. 
Comisia de numărare a votului… 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de validare, nu? 
Dl.Sturza Alexandru 
Nu, comisia de validare separat. Vă rog să faceŃi o propunere pentru doi colegi 

consilieri privind numărarea voturilor. Domnule Secretar? 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Secretar, comisia de validare nu este… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Cum doriŃi. Mi-am expus punctul de vedere. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, dar dacă este comisia este nelegal, dacă punem comisia să-şi facă datoria? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Dumneavoastră hotărâŃi cum doriŃi. Noi am explicat că trebuie aleasă comisia de 

numărare a voturilor.  
Dl.Sturza Alexandru 
Deci, vă rog o propunere - şi eu susŃin punctul de vedere al domnului Secretar –

doi colegi pentru numărarea voturilor şi comisia de validare este o altă socoteală. 
Dl.Ghergan Florian 
Din câŃi să fie comisia ? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Din cel puŃin trei. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, cel puŃin trei. 
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D-na Chişotă Roxana 
Propun pe domnul łonea Vasile. 
Dl.Sturza Alexandru 
Altă propunere? 
Dl.Moş Ovidiu 
Propun pe d-na Chişotă Roxana. 
Dl.Ghergan Florian 
Pe Moş îl propun eu. 
Dl.Sturza Alexandru 
Trei. Cred că sunteŃi de acord să-i votăm în bloc. Dacă sunteŃi de acord cu 

propunerea, cei trei: Roxana, Moş şi łonea. Deci, în faŃă aveŃi voturile. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Supune la vot comisia. 
Dl.Borbeanu Simion 
Supune la vot titlul hotărârii. 
Dl.Moş Ovidiu 
Articolul 1, cine este pentru… 
Dl.Borbeanu Simion 
Cine este pentru, cine este împotrivă… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, hotărârea se votează pe buletin de vot. În momentul în care 

se votează pe titlu, pe articole, se desconspiră caracterul secret al votului. 
Dl.Sturza Alexandru 
Comisia de validare. 
Dl.Borbeanu Simion 
Cine este pentru? 
Dl.Sturza Alexandru 
Cine este pentru ca comisia de validare, care este stabilită să-şi facă … este vorba 

de preşedinte domnul łonea, sunt vreo patru sau cinci. Da, spune. 
Dl.Ghergan Florian 
Păi nu, da, ai supus la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă… 
Dl.Sturza Alexandru 
Este împotrivă cineva?  Domnii de la P.D.L.? 
D-na Mateucă Mădălina 
Ne abŃinem. 
Dl.Sturza Alexandru 
Se abŃin.  S-a votat cu 12 voturi pentru şi  5 abŃineri (dl. Pogocsan Ferdinand, d-na 

Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl. Borca Tiberiu, dl. Kovacs Francisc) privind 
comisia de validare. Putem trece la vot? 

Dl.Moş Ovidiu 
Da. 
Dl.Sturza Alexandru 
Vă rog. 
 

Se distribuie buletinele de vot şi se  invită consilierii  la vot - în cabina  special  

amenajată. Se ia pauza pentru numararea voturilor. 

 
Dl.łonea Vasile  
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DaŃi-mi voie să citesc procesul verbal. La punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinŃei  
consiliului local din data de 27 iulie 2011 a fost înscris proiectul de hotărâre privind 
schimbarea domnului Marcel Nicolae Morar din funcŃia de viceprimar al municipiului 
Deva. Potrivit Legii nr.215/2001, republicată şi cu modificările ulterioare, completările 
ulterioare, proiectul mai sus menŃionat necesită vot secret. Comisia pentru numărarea 
voturilor formată din preşedinte de şedinŃă Sturza Alexandru, domnul Socol Augustin şi 
domnii consilieri Moş Ovidiu, Chişotă Roxana şi łonea Vasile participă la numărarea 
voturilor şi consemnează următoarele: la vot au participat un număr de 17 consilieri, 
voturi valabile exprimate 13, voturi nule 4. Rezultatul votării: numărul de voturi pentru 
schimbarea domnului Marcel Morar din funcŃia de viceprimar al municipiului Deva 13; 
numărul de voturi împotriva schimbării domnului viceprimar din funcŃia de viceprimar al 
municipiului Deva – 0 (zero). Semnează cei menŃionaŃi mai sus. 

Dl.Sturza Alexandru 
Deci, aŃi reŃinut titlul hotărârii, cu cât a fost adoptat. Trecem la punctul 2. 
Dl.Moş Ovidiu 
Articolele, mai trebuie? 
Dl.łonea Vasile 
Hotararea … 
Dl.Ghergan Florian 
Per ansamblu se votează. Supune la vot hotărârea în ansamblu. 
Dl.Sturza Alexandru 
Deci, dacă sunteŃi de acord cu hotărârea în ansamblu. Eu îmi cer scuze, sunt la 

prima şedinŃă şi mai am şi emoŃii. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
13 pentru. 
 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 
Dl.łonea Vasile 
Alexandru, te rog frumos, ia hotărârea 1, 2, 3, hotărârea per ansamblu. Este o 

chestiune simplă de tot. 
Dl.Sturza Alexandru 
Hotărâre, având în vedere Expunerea de motive prezentată de domnii consilieri …  
Dl.Secretar Socol Augustin 
Numai puŃin. Deci, s-a adoptat. S-a adoptat Hotărârea nr.214. 
Dl.Sturza Alexandru 
S-a adoptat Hotărârea nr. 214 din 2011 privind schimbarea domnului Morar 

Nicolae Marcel. 
 
Punctul 2. Trecem la punctul 2 dacă sunteŃi de acord. La punctul 2 avem 

schimbarea domnului Costa Cristian Cosmin din funcŃia de viceprimar al municipiului 
Deva.       

Comisiile? 
Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Moş Ovidiu 
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Buletinele. 
Dl.Sturza Alexandru 
V-aş ruga să…buletinele de vot. Cred că nu este cazul să mai o lungim.  
 
Se distribuie buletinele de vot şi se  invită consilierii  la vot - în cabina  special  

amenajată. Se ia pauza pentru numararea voturilor. 

 
Dl.Sturza Alexandru 
Dau cuvântul domnului łonea pentru a prezenta procesul verbal de numărare a 

voturilor. 
Dl.łonea Vasile 
Proces verbal la punctul 2 de pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului local din data 

de 27 iulie 2011, a fost înscris proiectul de hotărâre privind schimbarea domnului Costa 
Cosmin Cristian din funcŃia de viceprimar al municipiului Deva. Potrivit legii votul a fost 
secret. Comisia de numărare a voturilor aceiaşi, preşedinte de şedinŃă domnul Sturza 
Alexandru, domnul Secretar Augustin Socol, łonea Vasile, Chişotă Roxana şi Moş 
Ovidiu. La vot au participat un număr de 17 consilieri, voturi valabil exprimate 13, voturi 
nule 4. Rezultatul votării: numărul de voturi pentru schimbarea domnului Costa Cosmin 
din funcŃia de viceprimar 13; numărul de voturi împotriva schimbării 0 (zero). Semnează 
susnumiŃii. 

Dl.Moş Ovidiu 
Să votăm. S-a votat hotărârea numărul… 
Dl.Sturza Alexandru 
Hotărârea nr. 215. 
Dl.Ghergan Florian 
Supune la vot numai per ansamblu. 
Dl.Sturza Alexandru 
Supun la vot hotărârea 215/2011, articolul 1, se aprobă schimbarea domnului 

Costa Cosmin Cristian… 
Dl.Ghergan Florian 
Asta a fost votat. Asta a fost votat, articolul 2. Zi. 
Dl.Sturza Alexandru 
Articolul 2, prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului… 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Supune la vot, cine-i pentru… 
Dl.Sturza Alexandru 
Numai….lăsaŃi-l că învaŃă şi Sturza, acum recunoaşte-Ńi, nu-i problemă. 
Supun la vot Hotărârea 215 privind schimbarea domnului Costa Cosmin din 

funcŃia de viceprimar al municipiului Deva, articolul 1, cine este pentru? 
Dl.Ghergan Florian 
S-a votat. 
Dl.Sturza Alexandru 
S-a votat. Bun. Articolul 2, prezenta hotărâre se comunică Prefectului, Primarului. 
Dl.Borca Tiberiu 
Hotărârea nu are număr când se votează. Nu are caracter de hotărâre, este proiect 

de hotărâre. 
Dl.łonea Vasile 
Le avem şi noi în faŃă, ştim să citim, ştim să citim! 
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Dl.Ghergan Florian 
Supune la vot per ansamblu. 
Dl.Borbeanu Simion 
Supune la vot cine este pentru, cine este contra. 
Dl.Sturza Alexandru 
Cine este pentru? 
Dl.Borca Tiberiu 
Pentru ce? 
Dl.Sturza Alexandru 
Pentru schimbarea domnului…pentru proiectul de hotărâre 215. Mă faceŃi să mă 

simt…. În sfârşit. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, hotărârea per ansamblu, domnule. 
Dl.Sturza Alexandru 
Hotărârea per ansamblu dacă sunteŃi de acord, cine este pentru? Împotrivă? 

AbŃineri? 
S-a votat cu 12 voturi pentru şi  

            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 
Dl. Moş Ovidiu 
S-a votat hotărârea… 
Dl.Sturza Alexandru 
S-a votat Hotărârea 215/2011 privind schimbarea domnului Costa Cosmin.  
  
Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Sper să meargă mai bine. Alegerea 

viceprimarului municipiului Deva. 
Dl.Ghergan Florian 
Propuneri. 
Dl.Moş Ovidiu 
Propuneri. 
Dl.Sturza Alexandru 
Propun dintre cei care au întocmit, propuneri vă rog. 
D-na Chişotă Roxana 
Vreau să-l propun pe domnul Oancea Nicolae Florin. 
Dl.Sturza Alexandru 
Deci, doamna Chişotă a făcut propunere pentru… Potrivit articolului…aşa, 

buletinele de vot acum le face. Luăm o pauză. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă mai sunt alte propuneri! 
Dl.Sturza Alexandru 
Să putem face… Dacă mai sunt şi alte propuneri?! 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu propun pe domnul Ghergan. De ce râdeŃi?! Domnul Ghergan este unul dintre 

cei mai vechi consilieri. 
Dl.Sturza Alexandru 
Nu…PriviŃi cu seriozitate chestiunea. Deci, s-a mai făcut o propunere, domnul 

Ghergan. Vă rog. 
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Dl.Ghergan Florian 
MulŃumesc frumos, apreciez gestul dumneavoastră dar nu sunt de acord cu 

această propunere şi vă rog să nu mă treceŃi pe lista cu propuneri. 
Dl.Kovacs Francisc 
SunteŃi cel mai vechi consilier. 
Dl.Ghergan Florian 
Trebuie să şi vreau eu. 
Dl.Sturza Alexandru 
Mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu, vă rog să fiŃi de acord cu trecerea pe 

buletinul de vot a domnului Oancea Florin. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
S-a votat cu 12 voturi pentru şi  

            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 
Dacă sunteŃi de acord cu trecerea pe buletinul de vot a domnului Ghergan. Nu. 
Dl.Moş Ovidiu 
Gata, s-a votat. Buletinele să le aducă. 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă eu nu vreau nu mă poŃi trece. 
Dl.Sturza Alexandru 
Nu-i democratic. Deci, pe buletinul de vot vă rog să treceŃi pe domnul Oancea 

Nicolae Florin. Conform votului, 12 pentru şi 5 abŃineri.  
O pauză vă rog pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 
Se distribuie buletinele de vot şi se  invită consilierii  la vot - în cabina  special  

amenajată. Se ia pauza pentru numararea voturilor. 

 
Dl. Sturza Alexandru 
PoftiŃi, domnule łonea. 
Dl.łonea Vasile 
Proces verbal la punctul 3 de pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului local din data  

de 27 iulie 2011 a fost înscris proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului 
municipiului Deva. Potrivit Legii 215 votul este secret. A fost propus domnul Oancea 
Nicolae Florin. Comisia pentru numărarea voturilor formată din preşedintele de şedinŃă 
Sturza Alexandru, Secretar Augustin Socol şi consilierii łonea Vasile, Chişotă Roxana şi 
Moş Ovidiu au procedat la numărarea voturilor constatând următoarele: la vot au 
participat un număr de 17 consilieri, voturi valabil exprimate 13, voturi nule 4. Rezultatul 
votului: Oancea Florin Nicolae pentru 13, împotrivă 0 (zero). Semnează susnumiŃii. 

Felicitări! 
Dl.Sturza Alexandru 

 Supun la vot titlul hotărârii. Cine este pentru? Impotrivă? AbŃineri?   
S-a votat cu 12 voturi pentru şi  

            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 

 
Dl.Ghergan Florian 
S-a votat hotărârea numărul…? 
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Dl.Sturza Alexandru 
 Hotărârea per ansamblu, cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 

 S-a votat Hotărârea nr.216/2011 
 Felicitări domnule Oancea! 
 

Trecem la punctul 4. 
Punctul 4 alegerea celui de-al doilea viceprimar al Devei. Vă rog propuneri. 
D-na Chişotă  Roxana 
Propun pe domnul Borbeanu Sandu. 
Dl.Sturza Alexandru 
A fost propus domnul Borbeanu Sandu. Mai sunt şi alte propuneri? Nu. 
Aceiaşi procedură, buletinele vă rog. Comisia de numărare a voturilor… 
 
Se distribuie buletinele de vot şi se  invită consilierii  la vot - în cabina  special  

amenajată. Se ia pauza pentru numararea voturilor. 

     
Dl.Sturza Alexandru 
Dau cuvântul domnului łonea. 
Dl.łonea Vasile 
Proces verbal la punctul 4 de pe ordinea de zi a şedinŃei consiliului local din data  

de 27 iulie 2011 a fost înscris proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului 
municipiului Deva. Potrivit Legii 215 votul a fost secret. A fost propus Borbeanu Simion 
Sandu. Comisia pentru numărarea voturilor formată din preşedintele de şedinŃă Sturza 
Alexandru, Secretarul municipiului Deva domnul Augustin Socol şi consilierii łonea 
Vasile, Chişotă Roxana şi Moş Ovidiu au participat la numărarea voturilor constatând 
următoarele: la vot au participat un număr de 17 consilieri, voturi valabil exprimate 14, 
voturi nule 3. Rezultatul votului: Borbeanu Simion pentru 13, împotrivă 1. Semnează 
susnumiŃii. 
 Felicitări domnule viceprimar! 

 Dl.Sturza Alexandru 
 Supun la vot titlul hotărârii. Cine este pentru? MulŃumesc. Împotrivă? AbŃineri? 
Mai contează? 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 

 Supun la vot punctul 2 al hotărârii, se comunică instituŃiilor abilitate. Cine este 
pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 
Hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

S-a votat cu 12 voturi pentru şi  
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            5 abŃineri (d-na Mateucă Mădălina, dl. Cioroagă Miron, dl.  
                                                   Kovacs Francisc, dl.Borca Tiberiu, dl. Pogocsan  
                                                   Ferdinand) 
Dl.Ghergan Florian 
S-a votat hotărârea numărul? 
Dl.Sturza Alexandru 
S-a votat Hotărârea nr. 217. 
 
D-na Chişotă Roxana 
Diverse.  
Dl.Ghergan Florian 
La punctul Diverse dacă vrea cineva… 
Dl.Sturza Alexandru 
Da, păi asta am zis, dacă mai sunt la Diverse, dacă mai vrea cineva interpelări,  

Diverse. Nu?! 
În aceste condiŃii declar şedinŃa închisă, vă mulŃumesc pentru participare.  

 
 

Deva, 27  iulie 2011 

 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,           Secretar, 

Sturza Alexandru                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 


