
 
 
 
 

Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 07  noiembrie 2007,  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, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2510/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar 
Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi 
birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 
 Dl.Ardelean Nelu 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dnul Stan Ion, dnul Kovacs 
Francisc, dna HaŃegan Marinela şi dnul Ghergan Florian. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnul Viceprimar Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi 
ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 17 octombrie 2007, 23 
octombrie 2007 respectiv, 30 octombrie însoŃit fiecare de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul 
pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 17 octombrie 2007, al sedintei din data de 23 octombrie 
2007, precum si al sedintei din 30 octombrie2007, însoŃit fiecare de un proces-verbal în 
care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 17 octombrie 2007 
 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.2305/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Luchian Mirela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat  2 hotarari, 

respectiv de la nr.420-421.  



    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 
cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 17 octombrie 2007.  
 
Sinteza procesului –verbal din data de 23 octombrie 2007. 
 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.2323/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Luchian Mirela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 30 puncte si 5 puncte suplimentare. S-

au adoptat  33 hotarari, respectiv de la nr.422-454.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 23 octombrie 2007.  
 
Sinteza procesului –verbal din data de 30 octombrie 2007. 
 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.2361/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Luchian Mirela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte si un punct suplimentar. S-au 

adoptat  5 hotarari, respectiv de la nr.455-459.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 30 octombrie 2007.  
 
Dl.Ardelean Nelu 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 octombrie 
2007. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 17 octombrie 2007 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 octombrie 
2007. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 octombrie 2007 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 octombrie 
2007. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 octombrie 2007 se aprobă cu 
unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:       
 
 
  

            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiect de hotărâre, privind: 

1. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

2. Aprobarea studiului de fezabilitate “Lucrari de finisare la cladirea Grupului 
Scolar Teglas Gabor” Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 



3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
“Sens giratoriu la intersectia strazilor Minerului, Bejan, Titu Maiorescu si 
Balcescu, localitatea Deva”. 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
 
  Diverse 
 Pentru rezultate deosebite in activitatea sportiva se vor acorda DIPLOME DE 
EXCELENTA , urmatoarelor cluburi sportive: 
- Asociatia Club Sportiv Muresul Deva 
- FC CIP Deva 
- Club Body Gym Deva 
- Colegiul National Sportiv Cetate Deva 
- Club Ryu DO Karate Traditional 
 
NOTĂ: . În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2 
se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea 
nr.215/2001, republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,3, 
se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie 
 
Proiecte de hotărâri: 
 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului general pe anul 2007 
D-na  Nutu Silviana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate  avem  o propunere. Pentru realizarea  

pavazării pieŃei din faŃa Casei de Cultură cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi crearea unui 
ansamblu architectural specific este necesară cuprinderea în lista de investiŃii, la “dotări” 
a 4 bucăŃi casuŃe de lemn, în valoare de 15.200 lei, la capitolul 51.02 “AutorităŃi publice 
şi acŃiuni externe”. Suma necesară va fi luată de la capitolul 70.02 “LocuinŃe, servicii şi 
dezvoltare publică”,  titlul 20- bunuri şi servicii. 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Din partea DirecŃiei tehnice avem o propunere. 

La Cap 65.02 Invatamant: 
- se diminueaza poz 19 Modernizare teren de sport la Scoala Generala Octavian 

Goga Deva: 36 mii lei; 
La Cap. 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica” Lit B: 
- se suplimenteaza poz. 96: Parc Bejan Deva cu 17 mii lei; 
La Lit C, IV se introduc urmatoarele studii: 
- Reparatii Casa de cultura Muntean Dragan : 5.000 lei; 
- Amenajare piata Agroalimentara pe Str. Bejan: 5.000 lei; 
- se diminueaza Poz 29 Concurs de solutii urbanistic pentru Piata Victoriei si  

B-dul 1 Decembrie in vederea intocmirii PUD-ului cu 10.000 lei; 
- Revizuire SF Parc Bejan Deva: 19.000 lei; 

 La Cap. 84.02 Transporturi, Titlul 20: 
- se introduceobiectivul de investitii: Lucrari carosabil pe Str. Axente Sever – 2  

mii lei; 
- se diminueaza poz 115: Modernizare Str. N Grigorescu: 2 mii lei; 



Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Vreau  să se mai precizeze o dată, câte căsuŃe şi la ce preŃ. 
D-na Nicula Viorica 
Sunt 4 căsuŃe la  valoarea lor de pe piaŃă de  15.200 lei, în jur la 3.800 de bucata. 
Dl.łonea Vasile 
40 de milioane căsuŃa, ieftin. 
D-na Nicula Viorica 
Sunt dotate cu tot ce înseamnă  dotări, reŃea de curent ş.a.m.d. 
Dl. Nelu Ardelean 
Supun la vot propunerile făcute. 
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.460/2007 
Punctul 2  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului 

de fezabilitate “Lucrari de finisare la cladirea Grupului Scolar Teglas Gabor”  
Dl. Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile 
ContribuŃia este “parŃial de la Consiliul local al municipiului Deva”. Care este  

“parŃialul “ acesta, ce valoare? 
 

Dl. Gros Daniel  
90% respectiv în jur de 10 miliarde este finanŃare de la bugetul naŃional, 

iar diferenŃa, undeva la 1 miliard, încă nu ştim dacă se va suporta. Noi sperăm  în urma 
procedurii de licitaŃie să ne încadrăm în fondurile de la bugetul naŃional. Ar fi o diferenŃă 
mică. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 



Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.461/2007 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Sens giratoriu la 
intersectia strazilor Minerului, Bejan, Titu Maiorescu si Balcescu, localitatea Deva”. 

D-na Rosu Madalina  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism  a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
 S-a votat cu 16 voturi pentru şi 

                        1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.462/2007 
Diverse 
 Dl. Teban Andronic 



 Am o propunere referitoare la sensul giratoriu, fântâna arteziană. Se schimbă 
timpul şi deja nu mai are efect apa care se pulverizează acolo. Propun să se închidă şi să 
se conserve sistemul de aruncare a apei. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am discutat şi astăzi la operativă şi vom vedea. S-a anunŃat că de joi de încălzeşte 
şi o săptămână o mai Ńinem. 
 Dl. łonea Vasile 
 Vreau să  fac o observaŃie. Rândul trecut, la şedinŃa care a fost  aŃi spus că la piaŃă 
o să înceapă lucrările după 1 ianuarie pentru ca oamenii care lucrează în piaŃă să-şi creeze 
un beneficiu în perioada sărbătorilor. AŃi schimbat imediat treaba aceasta şi pe mine m-aŃi 
pus într-o postură de “papagal”. Am spus oamenilor că nu se închide decât după sărbători 
că aşa mi-aŃi spus. M-am bazat pe buna credinŃă. Aş vrea să primim o explicaŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă dau răspuns. Cred că aici nici nu mai lăsăm loc la discuŃii. Alin nu a avut 
finanŃare, ăsta este adevărul. S-a văzut cum s-a demarat construcŃia acolo, s-a văzut cum 
am renunŃat noi.  Noi ne-am gândit că  lucrările la Mall vor demara în forŃă şi nouă ni s-a 
spus. Tot consiliul a aprobat extinderea parcărilor din faŃă, i-am dat tot sprijinul. Chiar 
am suplimentat cu metri pătraŃi pe vechile alei pentru că, numai o parte erau reparate de 
noi în programul de reabilitare a b-dului Iuliu Maniu, de la gară în sus. Sigur că, nu 
puteam să ne bazăm că într-o lună domnul îşi rezolvă problemele şi începe cu atâta putere 
toată lucrarea încât  să poată spună acum – cel puŃin verbal – că în 15 mai Mall-ul va fi 
finalizat. Pornind de la acest considerent şi a lucrările de la structură pe care le-a făcut în 
ultimele 2 săptămâni, deci a turnat toată platforma mergând cam la aceeiaşi capacitate cel 
puŃin ca metri cubi turnaŃi cu cât am contribuit şi noi săptămâna trecută. Să vă gândiŃi că 
s-au turnat şi 38 de cupe de beton de la 8 la 12 seara, cifaroane de beton.  
 În situaŃia aceasta, văzând că lucrările avansează,  era nedrept ca, Consiliul local 
să-şi bată joc de toŃi oamenii aceia din vecinătate, şi chiar de biserică, de casele din jur, de 
turnurile unde stau oameni şi în 15 mai când Suciu inaugurează, Primăria Municipiului 
Deva să înceapă să bată cu picamerele şi să spargă piaŃa şi să mai facă şi parcare 
subterană, aşa cum am stabilit forma finală a acelui parter.  

Din moment ce  am văzut şi am constatat că putem începe în noiembrie şi putem 
finaliza şi noi în iunie anul viitor, din acel moment am obligat constructorul să-şi asume 
această responsabilitate. El putea să termine şi în aprilie dacă renunŃam la cele 200 de 
locuri, dar tot împreună cu Alin Suciu s-au gândit că din cele 164 sau 165 de parcări din 
subteran poate să folosească şi Mall-ul,  pentru că parcarea va fi publică şi pentru Mall şi 
pentru  piaŃa existentă.  De aici am plecat şi am luat decizia  pentru că timpul este frumos.  
Este adevărat că am venit şi cu o idée care mie mi s-a părut bună, poate altora nu. Nu 
îndepărtarea lor, pentru că puteau foarte bine să fie mutaŃi lângă Ştrand, că Ştrandul 
oricum nu-l foloseam până la 1 iunie şi să-i mutăm pe toŃi, ceea ce poate le-ar fi periclitat 
din punct de vedere al beneficiilor mai ales în această perioadă veniturile. Atunci, am 
convenit împreună cu constructorul să facem îngrădirea într-o formă cât mai decentă, să 
mutăm pe axul drumului, să dăm trotuarul din dreapta pentru parcare şi lucrul acesta se 
va întâmpla în zilele care urmează pentru a disloca ambele parcări  şi din faŃă de la 
Romarta de maşini şi din partea bisericii. Am creat 2 benzi pe sens câte au existat. În 
fond erau 6 şi 2 erau ocupate de parcări, la Romarta şi vis-à-vis.  În condiŃiile acestea, o 
parcare o ocupă piaŃa şi ne-am apropiat cât de cât de standardele cerute. Am eliberat 
avizele, am dotat cu 10 toalete ecologice. Sigur că, vor fi 2-3 foarte nemulŃumiŃi. În 
schimb, cred că lumea va înŃelege şi vom putea demara să finalizăm în termenul pe care 
şi l-a propus Consiliul local. Asta a  fost decizia, nu altă încercare. 

Dl.Teban Andronic 
În zona aceasta dincolo de linie, pe strada Mureşului, sunt foarte mulŃi copii care 

vin la şcoală în partea aceasta a oraşului. Ar trebui să ne gândim să facem ceva. Până se 



face pasajul pietonal sau varianta, să facem o trecere de pietoni sau măcar o restricŃie 
pentru maşini în zonă. În fiecare dimineaŃă trec copii pe acolo şi se poate întâmpla ceva. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Acolo la franciscani! 
Dl.Teban Andronic 
De la franciscani acolo, ori o trecere de pietoni  ori restricŃie pentru maşinile care 

trec pe acolo.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu o să putem să facem ceva eficient. Trebuie puse linii, fie avertizoare de 

reducere.  Trecerea de pietoni nu este eficientă. Cu 50 de metri înainte trebuie un sistem, 
cum sunt pe naŃional, din benzi de cauciuc ca să poate să frâneze. 

Dl.Szots Ludovic 
Acolo este pericol mare. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă faci în şosea, încastrat în şosea… Nu ştiu dacă putem noi dacă este pe 

naŃional, dar să-i rugăm pe cei de la naŃional să ne aducă  nişte benzi avertizoare, de 
reducere a vitezei. 

Dl.Teban Andronic 
Presemnalizare că trec oameni şi copii. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
La domnul director să-i daŃi cuvântul. 
Dl. Borbeanu Simion 
Aş vrea să fac o propunere. De ce nu facem o pasarelă pietonală? 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Am făcut-o, este aprobată de Guvern. 
Dl. Borbeanu Simion 

 Nu pasaj auto. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Nu. Pasarela va fi lipită de drum. Nu are rost să mai investim. Proiectul era 
terminat acum 3 luni, numai să facem pasarela pietonală şi în momentul în care am aflat 
că există finanŃare pentru pod. Cât este valoarea totală la pod? 
 D-na Nicula Viorica 
 Nu ştiu acum, exact. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

16 milioane de euro au fost alocaŃi de Banca Mondială pentru realizare. 
 De la fabrica Victoria, sigur că vom merge şi pe varianta cealaltă cu un drum 
paralel ca să rezolvăm problema cu pânza freatică. Este vorba de  un drum care va  trebui 
continuat până la vărsarea Cernei în Mureş, undeva in zona Sântuhalm-ului pentru că pe 
viitor traficul greu din Hunedoara, care se va multiplica pe zi ce trece, să nu mai fie 
nevoie să-l dirijez ca o nebunie a Ministerului – şi aici îi dau dreptate domnului łonea, 
parcă sărim de la un nebun la alt nebun -  tot traficul Hunedoarei este deviat prin centrul 
Simeriei şi prin centrul Devei în benzile de preluare către autostradă. Este imposibil. 
Acum încă este acceptabil că nu este un număr chiar foarte mare, dar cu timpul va creşte 
Hunedoara, investiŃiile se vor mări şi traficul se va mări şi ei sunt deviaŃi încă, în 
continuare, pe DN şi pe centrul Devei.  Unii nu o să vrea să meargă la Simeria. Nu-i poŃi 
opri, vin la Şoimuş şi intră în autostradă.  
 Cred că a fost o greşeală, exact ca şi cu sensul giratoriu de la Sântuhalm. O mare 
greşeală a Ministerului. Şi acum cei care au fost alături de mine…. S-a validat tronsonul 
între Sebeş şi Geoagiu. DiferenŃa care rămâne între centurile Sibiului şi Devei s-a validat 
acum 2 săptămâni.  Deci,  a fost o întâlnire pentru că,  Consiliul JudeŃean a avut sala în 
reparŃii, s-a Ńinut în Primăria Municipiului Deva în  sala festivă.  A fost validată diferenŃa 
de la Ilia la Lugoj şi de la Aurel Vlaicu dincolo de Sebeş, unde vine centura Sibiului 



modernizată în anii următori, în primă fază. Atunci, toŃi au recunoscut că şi-au bătut pur 
şi simplu joc de oraşul Hunedoara şi de Deva implicit,  în principiu că ne bagă tot traficul 
greu, cu laminate, cu oŃeluri, cu traielerele care duc la GalaŃi, că ei colaborează şi este 
aceiaşi firmă  şi tot traficul greu încărcat intră şi-l dirijează fie prin Simeria, fie prin Deva 
când puteau liniştit să accepte proiectul Devei prin care am solicitat foarte clar pe 
marginea dreaptă a râului Cerna spre vărsare până la Mureş, o bandă, două benzi orice şi 
să intre direct în autostradă şi poate că era necesar la dezvoltarea pe care o avem şi un al 
doilea pod peste Mureş. Nici bătrânii nu au fost tâmpiŃi, că la 100 de metri era vechea 
trecere. Acum, tot pe seama Devei va rămâne această dandana şi această pasarelă, va 
merge paralel cu digul şi cu calea ferată şi le vom duce pe mijlocul acelei tarlale, un drum 
cel puŃin amenajat cu piatră în primă fază, dar ridicat la un nivel cel puŃin jumătate de 
metru de la nivelul pământului şi să ne ducem cu el până la vărsarea în Cerna. În viitor, 
cine va fi consilier sau primar sau cine o fi, mă gândesc să aibe atâta minte ca la atâtea 
proiecte internaŃionale să facă un pod şi să lege Chimindia, Hărău. 
 Vă mulŃimim şi vă invităm la premierea sportivilor. 

Dl.Ardelean Nelu 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
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            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Nelu Ardelean               Jr. Sârbu Laura 
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