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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 12 iunie  2007,  în  şedinŃa ordinară 

a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, precum şi a DispoziŃiei  
Primarului municipiului Deva, nr.1363/2007. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 20 
de consilieri in functie. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii viceprimari Oancea 
Florin şi Inişconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Întrucât domnul Teban Andronic lipseşte de la şedinŃa de astăzi pe motive 

medicale, vă rog să faceŃi propuneri pentru preşedintele care va conduce lucrările 
şedinŃei. 

Dl.Panduru Carol 
Propun pe domnul Oană Nicolae Dorin. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna consilier Hategan 
Marinela, domnul consilier Stan Ion, domnul Teban Andronic. Întârzie la şedinŃă domnul 
Pogocsan Ferdinand. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii viceprimari Oancea Florin şi Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu, 
directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 29 mai 2007, precum şi a 
procesului-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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..”. 
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Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 29 mai 2007 însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 29 mai 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1278/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 consilieri in functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 34 de puncte şi 4 puncte suplimentare. S-

au adoptat  36 de hotarari, respectiv de la nr.208-243. 
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 29 mai 2007.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 mai 2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 29 mai 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
Dl.Primar Mircia Muntean  

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de 

casatorie neintrerupta; 
       IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2.  Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al municipiului Deva, scriitorului 

Irimie Straut, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Completarea Anexei la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu 

persoanele care au dreptul la gratuitatea transportului urban cu mijloace de 
transport in comun, cu completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.97/2007; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.226/2006 privind necesitatea 

contractarii unui imprumut intern de către municipiul Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, in conditiile art.36 alin.2,3 
şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata şi completata şi a Legii 
nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.102/2007 

privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra 
unor terenuri intravilane situate pe teritoriul municipiului Deva, conform 
prevederilor art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si 
completata şi a Legii nr.1/2000 cu modificarile şi completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Constituirea Comisiei de evaluare a performantelor manageriale precum şi a 

modului de indeplinire a prevederilor contractului de management de catre 
domnul Ungureanu Nicodim, Director al Teatrului de Arta Dramatica Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea studiului de fezabilitate „ReparaŃii curente sală de sport Şcoala 

Generală Regina Maria Deva”; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia „Pasaj denivelat auto şi 

pietonal în municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea asocierii Municipiul Deva cu Oficiul National al Monumentelor 

Istorice in vederea cofinantarii obiectivului „Amenajare si stramutare 
monument comemorativ David Francisc – incinta I zona vest – Cetate Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe 

strada Balata, Deva, in valoare totala de 95.920,32 lei, pentru finalizarea 
retelei de canalizare pluviala; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13.  Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare 

menajera la Bl.M – Bdul Decebal, Deva, in valoare totala de 24.028,73 lei,  
pentru finalizarea retelei de canalizare menajeră; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea studiului de fezabilitate „ReparaŃii capitale PSI – statie de pompare 

Casa Cultura Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe 

strada 16 Februarie, Deva”, in valoare totala de 15.970 lei, pentru remedierea 
retelei de alimentare cu apa; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea Planului urbanistic zonal „Construire spital judetean de urgenta, 

municipiul Deva, zona Archiuta, jud.Hunedoara” 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 
II. Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatoarele proiecte: 
1 Revocarea Hotararii Consiliului local nr.199/2007; 
2 Revocarea Hotararii Consiliului local nr.202/2007; 
3 Aprobarea schimbarii denumirii institutiei, a noii organigrame si a noului stat de functii 
pentru personalul din cadrul Teatrului de Arta Dramatica Deva, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva;  
 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

       1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc). 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completată.   
      S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

       1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc). 
 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 2,3,4,8,9,10,12,13,14,15, punctele suplimentare 1,2,3 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:1,5,11,16 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea 
nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:6,7 se 
adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  
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De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 8 necesita vot secret.  
 
I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

„Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta; 
D-ra Melinda Bokos  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

            Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.244/2007 
Punctul 2  

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

„Cetatean de Onoare” al municipiului Deva, scriitorului Irimie Straut, membru al Uniunii 
Scriitorilor din Romania;  

D-na Angela Guran 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Irimie StrăuŃ 
În primul rând Ńin să mulŃumesc Primarului, Viceprimarilor şi consilierilor care au 

Ńinut cont de mine. Nici nu credeam că o să ajung la vârsta asta. Am început să lucrez de 
pe la 12 ani. La 14 ani deja lucram la pădure, la 15 ani ziceam că am 16 şi lucram în mină 
şi în perioada aceea am început să scriu. De atunci am scris 48 de cărŃi din care 31 pentru 
copii. Am scris cărŃi despre zona noastră, 5 din care una a fost premiată la Academia 
Română când eram încă elev. Am scris despre  graiul nostru,  din StrăuŃi de unde sunt, 
din Bulzeşti. Am scris poezii, poveşti, de toate. Am lucrat la Ziarul din Petroşani “Zori 
noi”, după aceea la “Steagul Roşu”, “Tanarul minier” şi apoi “Tanarul constructor” 
condus de marele scriitor Băieşu care m-a trimis la şcoala de literatură în generaŃia Labiş. 
Am fost coleg cu Nicolae Labiş care a împlinit 50 de ani de la asasinarea lui. Am 
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descoperit documente, am scris 3 cărŃi despre asta, prin care se dovedeşte că a fost 
asasinat la ordinul K.G.B. şi a securităŃii.  
 Am mai lucrat la “Drumul socialismului” şi de acolo am ajuns la revistele pentru 
copii. După RevoluŃie am reuşit să fac încă 2, am transformat revistele în alte reviste  
“Bucuria copiilor” şi “Licurici”. Am condus o revistă a SocietăŃii NaŃionale a Femeilor 
“Aham Bastar”. De atunci, m-am întors acasă chemat de plaiurile natale. Nu mai puteam 
rezista în Bucureştiul acela, care ştiŃi cum este. Am stat exact în mijlocul... nu am făcut 
pe luptătorul sau mai ştiu eu ce, deşi am fost la CC acolo, am fost chemat de Sergiu 
Nicolaescu pe tancuri, să merg la televiziune. Nu m-am dus. Am locuit chiar în zona unde 
era Ministerul Armatei, cum ii spunea  că nu mai Ńin minte, şi acolo înconjurat de tancuri, 
vă închipuiŃi cum a fost. Erau tancuri, mitraliere, vă inchipuiŃi cum a fost. Stăteam şi la 
etajul 10. Cel care conducea tancurile spunea “fi atent, nu mai sta aici, stai mai jos că noi 
avem ordin să tragem la etajul 10 cu tunurile. Dacă nu poŃi, nu ai la cine să te duci, să stai 
în vană, să dormi în vană în baie”. Aşa a fost. După aceea m-am întos, am venit aici şi am 
început să colaborez  la mai multe reviste şi în Ńară şi în străinătate. Sunt pe internet nişte 
lucrări care le-am scris despre evreii de aici, au ajuns la Washington  şi sunt pe internet. 
Poveştile mele sunt toate. Poate mulŃi dintre dumneavoastră vă aduceŃi aminte de poeziile 
şi poveştile mele că le-aŃi învăŃat la şcoală, în cărŃile de citire, la grădiniŃă ş.a.m.d. 
 Acum  sunt ceea ce vedeŃi. Acum colaborez în continuare. Am fost inclus de ziua 
mea în acest mare discŃionar. Acesta este volumul 12 “DicŃionarul marilor personalităŃi 
române şi faptele lor” .În plus, am primit de curând aceste diplome. Anul trecut am primit 
din partea Statelor Unite, “Titlul de om al anului 2005”. Apoi, de la academicianul 
Tănăsescu care conduce societatea  “Ovidiana”, o societate latină,  am primit o diplomă şi 
o diplomă de excelenŃă de la “Liga pentru renaşterea Daciei”. Aceştia sunt împreună deşi 
unii sunt dacişti şi alŃii sunt latinişti. S-au unit şi au aceiaşi societate şi mi-au oferit aceste 
diplome chiar de ziua mea. 
 Am mai fost sărbătorit de întregirea de la Alba Iulia, de la Timişoara, de mai 
multe reviste din Timişoara, Bucureşti, Piteşti. Aici la televiziune am avut două emisiuni. 
Cam asta este. 

Vă mulŃumesc. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.245/2007 
Punctul 3  

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

la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu persoanele care au dreptul la 
gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun, cu completarile 
ulterioare; 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
În sală este prezent şi domnul Pogocsan Ferdinand. 
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D-na Elena Ivan  
Cu permisiunea dumneavoastră, dorim completarea Anexei cu încă 3 cereri 

depuse ulterior.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea de 
completare a compartimentului de specialitate, cu încă 3 cereri depuse ulterior. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.246/2007 
Punctul 4  

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

Consiliului local nr.97/2007; 
D-na Dana Pârvu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.247/2007 
Punctul 5  

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

Hotararii Consiliului local nr.226/2006 privind necesitatea contractarii unui imprumut 
intern de către municipiul Deva  

D-na Adriana Presecan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
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Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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.248/2007 
Punctul 6  

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

constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva, in conditiile art.36 alin.2,3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata şi completata şi a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl. Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.249/2007 
Punctul 7  

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

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.102/2007 privind propunerea de 
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constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri intravilane situate pe 
teritoriul municipiului Deva, conform prevederilor art.36 alin.3 şi 6 din Legea 
nr.18/1991, republicata, modificata si completata şi a Legii nr.1/2000 cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 

Dl. Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.250/2007 
Punctul 8   

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

Comisiei de evaluare a performantelor manageriale precum şi a modului de indeplinire a 
prevederilor contractului de management de catre domnul Ungureanu Nicodim, Director 
al Teatrului de Arta Dramatica Deva;   

D-na Diana Felea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. 

Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Conform procedurii stabilite, propun ca din comisie să facă parte: dl. Viceprimar 

Oancea Nicolae Florin, dl. Morar Marcel, d-na Luchian Mirela, d-na Nicula Viorica,  dl. 
Kovacs Francisc, d-na Felea Diana. 

Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 
propunerile făcute. 
            Rezultatul votului secret este următorul:  17 voturi exprimate, 17 voturi valabile.  
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-  1.Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin – 17 voturi “pentru” 
- 2.Dl. Morar Marcel - 17 voturi “pentru” 
- 3.D-na Luchian Mirela - 17 voturi “pentru” 
- 4.D-na Nicula Viorica - 17 voturi “pentru” 
- 5.Dl. Kovacs Francisc - 17 voturi “pentru” 
- D-na Felea Diana - 17 voturi “pentru” 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.251/2007 
Punctul 9  

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

de fezabilitate „ReparaŃii curente sală de sport Şcoala Generală Regina Maria Deva”; 
Dl.Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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.252/2007 
Punctul 10  

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

de fezabilitate pentru investitia „Pasaj denivelat auto şi pietonal în municipiul Deva”; 
D-na Camelia Rosca  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
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 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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.253/2007 
Punctul 11  

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

Municipiul Deva cu Oficiul National al Monumentelor Istorice in vederea cofinantarii 
obiectivului „Amenajare si stramutare monument comemorativ David Francisc – incinta I 
zona vest – Cetate Deva”; 

D-na Camelia Rosca 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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 art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 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.254/2007 
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Punctul 12   
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii 

unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe strada Balata, Deva, in valoare 
totala de 95.920,32 lei, pentru finalizarea retelei de canalizare pluviala. 

Dl.Vasiu Tiberiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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.255/2007 
Punctul 13  

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

unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare menajera la Bl.M – Bdul Decebal, 
Deva, in valoare totala de 24.028,73 lei,  pentru finalizarea retelei de canalizare menajeră; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. 
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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.256/2007 
Punctul 14  

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

de fezabilitate „ReparaŃii capitale PSI – statie de pompare Casa Cultura Deva”; 
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. Oană Nicolae Dorin 
            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.257/2007 
Punctul 15  

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

unor lucrari suplimentare la obiectivul „Canalizare pe strada 16 Februarie, Deva”, in 
valoare totala de 15.970 lei, pentru remedierea retelei de alimentare cu apa; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. 
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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.258/2007 
Punctul 16  

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

urbanistic zonal „Construire spital judetean de urgenta” regim de inaltime 2S+P+3 nivele, 
in municipiul Deva, zona Archiuta; 

D-na Corina Dascar 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Este al doilea proiect care vine cu spitalul.Aş vrea să întreb, niciodată nu l-am  

văzut pe directorul spitalului, pe domnul Florea, la  şedinŃă.  Aş vrea să întreb dacă a fost 
directorul spitalului invitat la dezbateri vreodată? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnul Florea a contribuit personal şi din plin la realizarea ambelor investiŃii,  
probabil mai puŃin  pe chestiune de procedură decât cadastru, topografie, care au avut loc.  
Încă o dată ar merita să evidenŃiem colegii noştrii de la acest serviciu, care iată au găsit 
soluŃia pentru a scuti consiliul local de 2 milioane de euro. Este vorba de o sumă de 2 
milioane de euro pe care acest birou a putut să o pună în cel mai scurt timp la dispoziŃia 
Ministerului pentru a putea beneficia de această  importantă  finanŃare atât pentru noi cât 
şi pentru celelalte oraşe din judeŃul Hunedoara pentru că nu se adresează  exclusiv Devei. 
Prin poziŃia acceptată a însemnat că se doreşte cât de cât a servi şi intereselor celorlalte 
oraşe, respectiv Hunedoara, Călan, Simeria chiar Orăştie şi HaŃeg, având în vedere că în   
curând se va realiza şi autostrada.  
 Din punct de vedere al celuilalt proiect, domnul Florea nu a lipsit la nici o 
întâlnire a noastră, ore în şir de dezbateri, zile, nopŃi, schimbări de proiect, avize. Ultimul 
dintre acestea, pe care l-am obŃinut după 3 luni de eforturi în Primăria municipiului Deva 
cu ajutorul PoliŃiei am reuşit să-i depistăm pe cei 3 vecini cu spitalul care s-au mutat între 
timp la Vulcan. Unul dintre ei este plecat în Germania. Au durat încă 2 luni de chemări 
între timp, în momentul în care am reuşit să-l abordăm dânsul a vândut în acea săptămână 
după ce în 3 şedinŃe consecutive la Primărie am discutat şi am încercat să obŃinem acea 
aprobare pentru vecinătate şi pentru geamurile care erau spre proprietatea dânsului.  Între 
timp, dânsul a vândut la o nouă mare companie din Arad care şi ea mai contruieşte  un 
dispensar privat format din mai multe laboratoare de urgenŃă pentru populaŃie. În sfârşit, 
în cursul lunii acesteia, omul Ńi-a dat acordul şi am reuşit să emitem autorizaŃia de 
construcŃie.  

La toate aceste dezbateri domnul Florea a fost alături de noi, martori sunt toŃi 
colegii. Sigur, la cel care l-am discutat astăzi, mai puŃin. Urmează ca de acum înainte 
domnul Florea să fie invitat şi să abordeze temele care sunt în zona respectivă. Şi aici a 
fost o muncă destul de aprigă pentru că a fost situaŃia cu BălŃata Românească, exista o 
clădire acolo. Am obŃinut acordul de a-şi muta zona concesionată în partea dinspre 
Archia. Deci, de acum înainte vom putea discuta cu domnul Florea şi această problemă a  
Spitalului de UrgenŃă. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Cu atât mai mult, domnul director Florea are un merit. Aş ruga foarte mult să-l 

invităm la şedinŃă. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Rog compartimentul de specialitate să ia măsuri şi pe viitor să-l chemăm să 

răspundă la toate întrebările,  atunci când se discută de problemele Spitalului JudeŃean. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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.259/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

Consiliului local nr.199/2007; 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Pentru că este domnul Primar de faŃă, aş vrea să-l întreb dacă  prin această  

hotărâre s-a refăcut alianŃa DA la Deva pentru că aici a început, aici s-a rupt. Dacă s-a 
refăcut alianŃa DA în acest moment,  dacă ne  poate spune. 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Nu vreau să comentez această gravă ilegalitate făcută de Prefectul JudeŃului 

Hunedoara. Probabil o dată va trebui şi domnia sa de la preaînalta funcŃie să răspundă în 
faŃa tuturor cum poate domnia sa prin imixtiune atât  în problemele judecătoreşti cât şi a 
documentelor sustrase neoficial din Primăria municipiului Deva, să spună că un 
compartiment juridic din Primărie, Secretarul Primăriei, Primarul şi majoritatea 
consilierilor nu au dreptate iar domnia sa are, chiar dacă nu există încă o sentinŃă 
definitivă şi irevocabilă în acest sens. Ca urmare, nu pot să comentez decât un singur 
lucru pentru România de astăzi şi în special pentru acest judeŃ Hunedoara în care 
anomalii de nedescris s-au întâmplat la nivel de Prefectură, de la chemarea minerilor şi 
până astăzi.  Dacă ai Prefect, ai viceprimar. Dacă nu ai Prefect nu ai Viceprimar. 
 Dl.Ghergan Florian 
 AlianŃa, domnule Primar. 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
 Ai Prefect, ai Viceprimar. Dacă nu ai Prefect, nu ai Viceprimar. Într-un cuvânt, în 
momentul în  care va fi un alt Prefect, va fi şi un alt Viceprimar. Asta este România de 
astăzi. Legea se interpretează aşa cum vrea domnul Prefect. 
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Dl.Kovacs Francisc  
 Mie mi se par incorecte afirmaŃiile făcute de  domnul Primar pentru că  se discută 
despre o persoană care nu este de faŃă. Eu spun că bărbăteşte şi fair-play este ca persoana 
respectivă să fie de faŃă.  

Nu este prima şedinŃă de consiliu când dumneavoastră îl atacaŃi pe Prefect. Poate 
pe bune, poate... nu ştiu eu să analizez asta dar nu mi se pare corect. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Kovacs, nu  ştiu de ce-i luaŃi apărarea, dânsul se poate apăra singur. Nu 

este membru P.D., vă înŃelegeam  dacă era membru P.D. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Aş dorii să mai adaug următorul lucru. Eu sper că dreptate va fi o dată şi o dată, 
că dreptatea va veni. Să de-a Dumnezeu să răspundă toŃi pentru faptele lor, inclusiv 
domnul Prefect şi toată lumea. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
FiŃi convins că roata vieŃii se întoarce şi fiecare răspunde pentru ceea a făcut sau 

nu a făcut în viaŃa asta. Să evităm orice alte discuŃii, supun la vot hotărârea. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Nu pot să nu mă abŃin la punctele suplimentare pe care le primesc cu 1 minut  
înainte de şedinŃă. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Dar, aŃi votat ordinea de zi, domnule Kovacs. 
Dl.Kovacs Francisc 

 Eu mă abŃin. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            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. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.260/2007 
Punctul 2 suplimentar  

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

Consiliului local nr.202/2007; 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 



 16 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

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

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.261/2007 
Punctul 3 suplimentar  

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

schimbarii denumirii institutiei, a noii organigrame si a noului stat de functii pentru 
personalul din cadrul Teatrului de Arta Dramatica Deva, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva 

Dl. łonea Vasile  
Vreau să spun că acest punct, cum am spus şi rândul trecut, să se discute, să se 

dezbată în consiliu, se dă vot favorabil sau nu, după o discuŃie a executivului, a factorului 
de răspundere care răspunde de această instituŃie de cultură, cu cele două tabere care s-au 
creat şi pe care le ştiŃi. Pe o parte este conducere instituŃiei şi pe cealaltă parte sunt  
salariaŃii. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă informăm că reprezentantul instituŃiei este aici şi reprezentantul sindicatului 
este aici. 

Dl. łonea Vasile  
 Aş fi vrut o dezbatere mai amănunŃită, mai nuanŃată, cu multă atenŃie. Eu nu vă 
dau argumente de ordin tehnic pentru că nu cunosc şi nu mă pricep. Dar, vreau să spun 
cum mi-aş dori să fie o asemenea instituŃie. Mi-aş dori să fie o instituŃie de cultură 
prestigioasă, cum a mai fost o dată pentru oraşul Deva, să se dovedească prin săli 
arhipline, prin  case inchise, prin invitaŃii  pentru a prezenta spectacole în alte localităŃi, 
ş.a.m.d., chiar şi peste hotare.  
 Ca să avem o asemenea instituŃie, de asemenea prestigiu,  nu putem  să o realizăm 
fără o echipă sudată şi de profesionişti.  

Atât timp cât o să fim bombardaŃi şi noi şi presa cu fel de fel de  probleme ale 
instituŃiei, unele care se pare că se probează, nu o să avem o asemenea instituŃie şi o să 
tărăgănăm şi o să ducem ani de zile aceste probleme fără să le găsim o rezolvare, să tăiem 
coada la pisică dintr-o bucată şi să vedem care este situaŃia. 

Am încercat prin numirea unui nou director să găsim, să dăm o altă  anvergură a 
activităŃii în această instituŃie. Un actor cunoscut, unul prestigios, se bucură de toată 
aprecierea mea pe acest aspect dar se pare că managerial nu a reuşit s-au nici nu încearcă, 
am impresia, nici nu încearcă să rezolve această problemă. Pentru că stă mai mult în altă 
parte decât în instituŃia cu pricina care are mari probleme, nu o să poată rezolva niciodată 
problemele.  
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Este bine măcar şi acum aici, dacă cele două “tabere” vor găsi un punct comun de 
unde să pornească activitatea şi de unde să demareze lucrurile spre bine, nu spre rău. Pot 
demara şi spre rău sau se pot ramifica lucrurile. 

Dl.Primar Mircia  Muntean 
Eu aş vrea să mulŃumesc domnului, sunt şi eu  cu alte gânduri aici şi mă gândeam 

că pot să ia amploare după informaŃiile pe care le-am avut încă de ieri, că s-a organizat  o 
conferinŃă de presă, iarăşi au apărut unii sau alŃii care s-au dat  în stambă. Nu cred că asta 
este rezolvarea. Eu cred că nimeni de aici nu are interesul să stopeze, să menŃină acolo un 
focar. Ştim cine sunt părŃile, cunoaştem de când se lucrează în noua formulă, ştim 
rezultatele de acolo. Există câteva probleme de finalizare a lucrărilor unde domnul 
director probabil o să vă spună  mai multe pentru că  anul trecut consiliul local a alocat 6 
miliarde 600 de milioane  din care s-au consumat 600 de milioane restul au fost returnaŃi 
la buget. Deci, iată că, consiliul local a fost, a oferit sprijin pentru finalizarea lucrărilor. 
Din păcate, pe de o parte acustica, care nu poate să o execute oricine şi pe de altă parte şi 
o lipsă de interes de la fosta conducere. Iată că acolo nu şi-au găsit timp nici unii să 
reclame, să spună: “domnule, uite banii Primăriei zac aici şi a Consiliului local şi noi nu 
ne-am interesat cu cine am putea face lucrările”. De asemenea, ornamentele de gips care 
au fost prevăzute în proiect nu le poate executa oricine. Nu le poate executa un 
constructor care a luat o dată mistria în mână sau care toată viaŃa lui a lucrat la drumuri 
sau la alt profil.Astea au fost problemele reale din punct de vedere al nefinalizării. 
 Din punct de vedere al neînŃelegerii, clar că nu putem într-o lună să comentăm 
activitatea sau să venim să-i reproşăm acum că a mers la ConstanŃa să aducă 2 artişti şi s-
a folosit de maşini. Nu este maşina Primăriei, a Consiliului. Dacă trebuie pentru binele  
acestui teatru şi eu îmi ofer o parte din combustibilul pe care mi l-aŃi acordat 
dumneavoastră dar ca lucrurile să meargă înainte şi să ştim că avem un teatru demn de 
ceea ce şi-au dorit devenii de zeci de ani probabil. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Înainte de a da cuvântul reprezentanŃilor teatrului, vreau să spun şi eu câteva 
cuvinte. 
 Să nu uităm  niciodată că municipiul Deva are în spate un Teatru de Revistă, cu 
rezultate deosebite, rezultate fantastice, Teatru de Revistă care concura cu Teatrul de 
Revistă din ConstanŃa. Pe vremea aceea trăia un domn Radulean, un artist deosebit şi un 
om cu suflet mare şi lucrau în acest teatru nişte oameni cu probleme materiale deosebite. 
Nu s-au plâns că sunt probleme materiale. Nu ştiu cum s-a întâmplat atunci, deşi aveau 
nevoi mult mai mari decât acum,  aveau ajutor mult mai mic decât acum, se înŃelegeau. 
Acum, aş vrea să aflăm  care este mărul discordiei şi de unde a început această luptă între 
conducere şi sindicat şi personal pentru că este a treia conducere care nu poate să domine 
acest teatru şi nu poate să rezolve problemele. 
 Îl invit să ia cuvântul reprezentantul conducerii dupa care o să dau cuvântul şi 
reprezentantul sindicatului. 
 Dl.Toth Andrei 

O întrebare. Există Consiliu de AdministraŃie la ora actuală? 
Dl.Nicodim Ungureanu 
Am să răspund la întrebarea aceasta. 

 Dl.Toth Andrei 
Există sau nu există. Orice instituŃie nu poate să funcŃioneze fără Consiliu de 

AdministraŃie. 
Dl.Nicodim Ungureanu 
Orice institutie nu poate functiona fara pompieri si consiliu de administratie. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule director, vă rog să faceŃi prezentarea pe care trebuie să o faceŃi. 
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Dl.Nicodim Ungureanu 
Vă rog să mă credeŃi că am făcut parte din generaŃia de aur a revistei din Deva.  

am emoŃii, chiar dacă sunt actor şi am în spate o carieră de care nu mi-e ruşine. Eu nu 
sunt nici un tip modest, eu sunt un tip care spune lucrurilor pe nume clar şi scurt.  

Am venit la Deva câştigând un concurs, un proiect managerial pe care am curajul 
să-l public pe internet. Am câştigat acest concurs cu organigrama. Această organigramă şi 
acest proiect, în data de 16 l-am prezentat colectivului care-mi spunea că ei au alte 
informaŃii despre ce doresc eu să fac. Toată lumea ştia că eu vin să desfiinŃez Teatrul din 
Deva. Nu, am declarat public că vin, să repar Teatrul din Deva şi am semnale că până la 
iarnă sala poate fi reparată, am luat legătura cu firme specializate pentru că s-au apucat de 
treabă fără să vorbească de acustică. Nu poŃi să faci o sală fără acustică. Am luat legătura, 
domnul Ardeu vă poate da toate informaŃiile, cu o firmă specializată care a făcut 
asemenea lucruri. Am luat legătura  cu o firmă de construcŃii – domnul Trosan trebuie să 
ştie – care a reparat opere şi teatrul. 

În ceea ce priveşte organigrama teatrului, o să o las la final. Am să încep cu 
Teatrul de Artă Dramatică. Un om care are liceu poate realiza că dacă spui “Teatrul de 
Artă Dramatică” este un pleonasm. Mă bucur că avem un om care este membru al 
Uniunii Scriitorilor să ne explice acest lucru. Este cum ai spune “urc sus”, deci este o 
formulare neliterară. Este Teatrul Dramatic. Nu dau pe nimeni afară. Am făcut o 
organigramă în care am Ńinut cont de realitatea care este pe teren, şi în plus ce aduc eu? 
Actori cu studii superioare. Nu puteam în organigrama veche, domnilor consilieri, să 
avem director adjunct marinar care are în subordine personalul artistic şi tehnicul de 
scenă. Nu  există în lume aşa ceva. Mai există în lume aşa ceva?! Nu poŃi să ai într-o 
instituŃie de cultură Aprovizionarea şi Administrativul  în acelaŃi compartiment. Să vă 
spun de ce au făcut aşa. Să aibe mai mult personal care să ia 30%.  Deci, sunt bani 
publici. 

Eu vă rog să realizaŃi că nu se poate aşa ceva, este o organigramă împotriva 
firescului. Nu poate secretariatul literar să aibe şi  relaŃiile publice şi artist-plastic. Totul 
este pe dos. Ce aduce organigrama mea? Grupează contabilitatea, resursele umane şi 
administraŃia într-un  singur loc, personalul artistic într-un singur loc şi am pus şef  un 
regizor artistic cu doctorat. Nu poate să fie şef o actriŃă cu liceu care are  indemnizaŃie 
30% din bani publici printr-o singură decizie a directorului. Vă rog să mă credeŃi că ar 
trebui cineva să dea socoteală pe aceste lucruri. Există compartimentul juridic şi 
compartimentul directorului tehnic, care este tehnic de meserie, să aibă producŃia şi 
tehnicul de scenă. Dacă altfel este făcută organigrama decât aceasta, nu merge.  

Acum am să vă răspund ce s-a întâmplat de nu am venit la ultima şedinŃă şi se  
poate demonstra. Mi-a murit o mătuşă iar tatăl meu a avut un atac cerebral. Până acum 
am venit în fiecare săptămână mai puŃin ultima dată când acum 2 ani am semnat cu o 
echipă de filmare din Cehia şi am filmat în Bosnia şi de acolo nu se poate pleca. Ei 
trăiesc ca în anii 70, cu poliŃie. Acum,  singura chestie, voi pleca pentru că fac un film cu 
domnul Danieluc în rol principal.  Nu mi-e ruşine să spun că sunt un actor jucat.   

Având o organigramă clară, trebuie să avem şi actori profesionişti. Am Ńinut cont 
de realitatea care este în trend, păstrez orchestra, păstrez soliştii, păstrez actorii, le dau 
voie să facă reclame, îi trimit la probe îi las să se ducă la şcoală dar daŃi-mi voie ca pe 
posturile pe care le-am transformat şi anume: aveam un post de operator PC, l-am făcut  
actor gradul IA, deci am tranformat posturi, le-am făcut actor gradul I A Ńinând cont că 
Bucureştiul este mai departe de Deva, iar aceşti bani se regăsesc în bugetul votat. Nu cer 
un leu în plus. 
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Acum mă voi referi la anumite persoane care nu doresc această organigramă pe 
care am prezentat-o în data de 16. Cum să dorească domnul Bocăniciu care are 8 clase 
primare şi este trecut “artist plastic”? Eu am adus scriitor, Ana Bănică care este în Top 
10, al doilea român cu bursă republicană la Paris să-mi facă decorul. În toate există 
muncitori, pictori, executanŃi şi are  clar sarcini de serviciu. Domnul Bocăniciu le are 
trecute cu pixul. Concepe decorul. Cum să conceapă decorul, un scenograf cu şcoală ce 
mai face? Pot eu să pun căruŃa înaintea cailor? Eu nu voi face niciodată aşa ceva. 
Organigrama trebuie să fie de teatru, banii sunt votaŃi, aduc actori cu şcoală, îi Ńin pe cei 
fără şcoală, Ńin soliştii, Ńin orchestra. Cum poate să fie director artistic un marinar, care 
este tehnic? Cum poate să conducă pe Dalu care este regizor cu doctorat şi singurul 
român care a jucat în muzical în Germania pe timpul lui Ceauşescu. Pot eu să fac aşa 
ceva? IertaŃi-mă, nu sunt un tip modest şi vă spun încă o dată.  Cred că modestia este 
apanajul sufletelor mici. Eu am curajul să spun lucrurilor pe nume. Dacă nu votăm 
“Teatrul Dramatic” avem 2 şanse care sunt perfect legale. Îl facem de amatori, luăm 
salariile şi nu facem nimic, cum s-a întâmplat  până acum.  Ne lăudăm că am avut nu ştiu 
câte producŃii. Să vă spun ce s-a întâmplat. Venea un director care nu era de meserie, 
vedea o piesă în 2 personaje, îi schimba titlul să nu plătească la Coppyright şi o regizau 
ei. Venea directorul tehnic care era marinar şi s-a înscris la facultate şi regizează el o 
piesă. Zice “domnule, am regizat-o eu în concediu”. La ce teatru aŃi pomenit ca directorul  
adjunct să-şi ia concediu acum? Nu-şi ia o dată cu teatrul toată lumea, stagiunea? Aceşti 
oameni nu cunosc  regulile teatrului. 

Eu sunt director şi la Teatrul din ConstanŃa. Am fost şi la Braşov şi eu vin cu 
argumente. Cine vrea să-mi pună întrebări clare despre denumire, despre organigramă şi 
are un argument cu care mă poate combate, vă stau la dispoziŃie.  

Vă mulŃumesc. 
Dl.Borbeanu Simion 
Apropo de remarca domnului director, vreau să-i spun că fac parte din Consiliul 

de AdministraŃie a teatrului. Am fost  invitat o singură dată. La conducerea anterioară, am 
fost de 2 ori într-un an în Consiliul de AdministraŃie unde se discutau probleme dinastea, 
hai să amenajăm un mic băruleŃ, hai să facem.... deci chesti colaterale totale faŃă de 
teatru. Dacă aş fi fost  invitat aş fi putut să vă stau la dispoziŃie prin faptul că, cunosc 
acest proiect al teatrului, am fost cooautor, sunt arhitect de meserie.  Ştiu exact despre  ce 
este vorba în acest teatru şi referitor la acustică şi referitor la toate problemele care le  
suportă o clădire veche. 

Probleme cu sindicatul şi cu toate certurile de acolo sunt foarte bine cunoscute. 
Uneori este chiar penibil să participi la asemenea şedinte de Consiliu de AdministraŃie. 
Mă deranjează că aŃi pus pe acelaşi plan pompierii cu Consiliul de AdministraŃie şi 
făcând parte din  Consiliul de AdministraŃie v-am spus că sunt arhitect, nu sunt pompier. 
Este o diferenŃă. 

Dl.Nicodim Ungureanu 
Îmi cer scuze.Am Ńinut cont de ordonanŃa Guvernului. 
Dl.Borbeanu Simion 
Bun dar nu are rost să discutăm în acelaşi context de  pompieri şi de Consiliul de 

AdministraŃie. Am vrut să precizeze că, Consiliul de AdministraŃie are totuşi un rol de a 
administra o instituŃie, asta mi se pare normal. În condiŃiile în care Consiliul de 
AdministraŃie va  funcŃiona ca şi până acum, vă anunŃ de pe acum  că eu nu mai doresc  
să fac parte din  Consiliul de AdministraŃie care practic nu ia nici o decizie importantă. 

Dl.Nicodim Ungureanu 
O singură chestie am uitat. Am angajat un regizor artistic şi am chemat în ziua 

aceea Consiliul administrativ şi Consiliul artistic să le spun: “doamna este regizorul 
teatrului care este obligată prin contract să pună 2 spectacole, un muzical”. Are doctoratul 
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în muzica, Ńinând cont de realitatea de aici. Când actele sunt gata şi piesa … “Opera de 
Trei Parale”.  Am oprit acest spectacol pentru că nu se făcuseră acte.   

Vă mulŃumesc. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Acum dau cuvântul reprezentantului Sindicatului. 
Dl. Bocănici Torino – reprezentant Sindicat 
Domnule Preşedinte, domnilor consilieri. Ce altă dovadă mai este necesară decât 

aceasta că domnul director şi cu domnul reprezentant al dumneavoastră, al consilierilor,  
nu se cunosc? Dacă dânsul de 2 luni de zile este directorul acestei instituŃii şi dânşii nu se 
cunosc, înseamnă că nici o şedinŃă de Consiliu de AdministraŃie nu a fost. Este şi firesc să 
nu se Ńină nici o şedinŃă de Consiliu de AdministraŃie deoarece acest consiliu  nu a fost 
numit. Numirea o face directorul conform regulamentului  de funcŃionare al instituŃiei, iar  
dumneavoastră Consiliul local o …  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Se numeşte de Consiliul local la propunerea directorului. 
Dl. Bocănici Torino – reprezentant Sindicat 
La propunerea directorului. Vă mulŃumesc că aŃi făcut această completare, este de 

bun simŃ.  
Domnule Preşedinte, domnilor consilieri, mie mi se pare normal ca orice hotărâre 

legată de organizarea acestei instituŃii, de fondul de spectacole, de programul de 
spectacole care va fi să fie luată nu de către Sindicat – Doamne fereşte -  Sindicatul este 
doar consultat în anumite situaŃii strict legale dar Consiliul de AdministraŃie este  o 
pârghie, este o forŃă extraordinar de importantă, necesară şi legală. O dată cu plecarea 
fostului director Turi Zoltan, acest Consiliu de AdministraŃie nu a mai existat pentru că 
dânsul a fost preşedinte a consiliului, nenumindu-se până în acest moment alt Consiliu de 
AdministraŃie nu există. Nici până în acest moment nu avem consiliu artistic numit.  

În concesinŃă, sigur, pot să spun multe lucruri. Domnul director, sunt de acord în 
mare parte cu această organigramă, cu ce a spus dumnealui aici pentru că eu şi alŃii nu am 
văzut-o. Dânsul spune că noi am văzut-o în data de 16. Vă invit chiar şi pe 
dumneavoastră dacă veŃi avea răbdare să vedeŃi că ce este în programul dumnealui şi ce 
prezintă astăzi, este cu totul altceva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la evaluarea programului de management s-a adoptat hotărârea de 

astăzi şi data viitoare s-a stabilit  că se va face evaluarea la 16 iulie 2007.  Atunci se va 
face verificarea dacă s-a respectat legea, dacă s-a respectat contractul de management. 
Dacă sunt alte probleme care se vor rezolva de la 16 iulie încolo.  

Dl. Bocănici Torino – reprezentant Sindicat 
Domnule Preşedinte, nu m-am referit la comisia de evaluare sau la condiŃiile în 

care  va fi făcută evaluarea. Se va face conform legii cu responsabilitatea pe care o au 
domnii consilieri. Eu m-am referit la faptul că această organigramă,  domnul director a 
spus că este organigrama prezentată în data de 16 când a fost numit. Ori, eu vă spun că 
dacă veŃi avea răbdarea să analizaŃi veŃi vedea că nu este adevărat şi că organigrama  
prezentată astăzi dumneavoastră şi la şedinŃa anterioară este total  modificată. 

În orice caz, rugămintea mea asta este să puneŃi lucrurile puŃin la punct. Acolo 
problema nu sunt oamenii, nu este amatorismul problema din nefericire este de mulŃi ani 
şi Ńine de o sală. Nici un teatru nu poate funcŃiona în mod normal când nu are o sală de 
spectacol. Nu trebuie să ne legăm de oameni şi de alte lucruri. Noi am făcut foarte multe 
spectacole, foarte bune. Oamenii lucrează, sunt talentaŃi, lucrurile merg foarte bine. Nu 
asta este problema, nu oamenii sunt problema acolo. Problema este  legată de sală. Orice 
teatru are probleme în momentul în care nu are sală, nu are nici măcar un mijloc de 
transport pentru turnee.  Dacă nu ai sală, cel puŃin te duci în turneu. Nu este nici mijloc de 
transport. Aici sunt  problemele, să ştiŃi. 
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În consecinŃă, vreau să rog pe domnii consilieri.... 
Dl.Kovacs Francisc 
StaŃi numai puŃin.  Să se termine piesa. 
Dl.Nicodim Ungureanu 
Sunt identice, domnule Bocăniciu. 
Dl. Bocănici Torino – reprezentant Sindicat 
Nu pot fi identice pentru că pot demostra că s-au făcut foarte multe modificări. 

Dar, lăsaŃi să fie identice, am spus eu prostii, vă rog să mă iertaŃi.  
În consecinŃă vreau să vă rog un singur lucru. Să punem cărămidă pe cărămidă să 

construim ceva într-un spaŃiu solid şi legal. Adică, să înfiinŃăm Consiliu de AdministraŃie, 
să fie invitat acolo reprezentantul dumneavoastră, domnul Borbeanu, care la toate 
solicitările a venit şi să se discute această organigramă acolo. Totodată,  să se înfiinŃeze 
Consiliul de AdministraŃie. Această organigramă care  întârzie până la următoarea 
şedinŃă, vă spun că nu va fi aşa de mare problema, se lucrează. Vreau să vă spun  că lipsa 
Consiliului de AdministraŃie precum şi a Consiliului Artistic duce la încălcare în cascadă 
a  foarte multe legi pentru că cineva trebuie să aprobe acolo un program, un program de 
spectacole care înseamnă cheltuieli de la buget. Ori, cine decât Consiliul de AdministraŃie 
poate să aprobe aceste cheltuieli într-o instituŃie publică?  

Deci, domnilor consilieri vă rog cu  foarte mult respect să nu aprobaŃi această 
organigramă. Această neaprobare nu aduce un deserviciu teatrului. Un deserviciu ar fi să 
încălcăm nişte legi în cascadă şi bunul simŃ  în  ceea ce priveşte organizarea. Nu este 
vorba de …..mai curat, transparent este vorba de democraŃie şi transparenŃă într-o 
instituŃie publică.  

Vă mulŃumesc. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog frumos numai puŃin. Problema care există, există, este. Teatrul  trebuie să 

funcŃioneze. Teatrul fără organigramă, fără stat de funcŃiuni  nu poate să funcŃioneze. Noi 
tot astăzi am hotărât că verificarea modului de funcŃionare, modului de respectare a 
legilor şi modului de funcŃionare şi de îndeplinire a contractului de management  se va 
face din 16 iulie 2007 de comisia care a fost numită astăzi prin proiectul de hotărâre de la 
punctul 8. 

În această situaŃie, eu propun să aprobăm acest proiect, punctul 3 suplimentar,  
urmând ca după analiza făcută de comisia juridică tot de noi astăzi la  punctul 8, să 
discutăm dacă este cazul să modificăm sau nu organigrama pe care aŃi propus-o 
dumneavoastră, statul de funcŃiuni şi care este situaŃia. łinem cont şi informăm şi pe 
conducerea teatrului că sunt nişte norme legale şi nişte termene care trebuie respectate  şi 
modul de anunŃare a Consiliului de AdministraŃie. Reprezentantul Consiliului local in 
Consiliului de AdministraŃie trebuie să fie anunŃat prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire. Trebuie să aveŃi şi dumneavoastră dovada că l-aŃi anunŃat şi dânsul 
dacă nu vine răspunde în faŃa consiliului dar şi dumneavoastră răspundeŃi în faŃa 
Consiliului local dacă nu aveŃi dovada că l-aŃi anunŃat. 

D-na Mermezan Elena 
O echipă managerială care să fie performantă trebuie să aibă specialişti, care să 

ştie ce au de făcut acolo.  
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Tocmai de aceea şi eu am propus adoptarea. 
Dl.Panduru Carol 
Am ridicat şi eu mâna. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
PoftiŃi. 
Dl.Panduru Carol 
Nu mai spun nimic. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Eu o singură întrebare am la domnul director. 
Dl.Panduru Carol 
Sunt eu la rând.Vis-a-vis  de teatru, au fost  până acum de când sunt eu consilier 3 

directori de teatru. Cred că niciunul nu a fost bun. Când a fost Panaitescu nu a fost bun,  a 
fost Turi nici cu el nu a fost bine, acum este domnul Ungureanu, nu este bine. Cine este 
de vină, directorii? HaideŃi să vedem, să  se analizeze. Probabil cineva vrea să facă puŃin 
de rânduială în  activitate, îl lăsăm să facă, vedem rezultate şi analizăm după aceea.  

Dl.Kovacs Francisc 
Vreau să vă spun că felul în care a pus domnul director problema….În primul 

rând a început cu jigniri la adresa unor viitor subordonaŃi. Nu ştiu câte premii aŃi luat în 
viaŃa dumneavoastră, eu sunt convins că domnul Bocăniciu cu nu ştiu câte clase aŃi spus 
dumneavoastră a luat mai multe premii la consursurile unde a participat în România şi în 
alte Ńări, lucrările dânsului. Sunt convins că a luat mai multe premii ca dumneavoastră.  

A doua chestiune. Cum puteŃi vorbi la adresa unor oameni a căror activitate nu o 
cunoaşteŃi?  

A treia chestiune. Dacă eu vă dovedesc că în cuvântul dumneavoastră aŃi spus cel 
puŃin 2 minciuni în faŃa consilierilor, sunteŃi de acord să vă daŃi demisia? 

Dl.Nicodim Ungureanu 
Da. 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu într-o săptămână vă dovedesc că aŃi spus cel puŃin 2 minciuni. 
Dl.Nicodim Ungureanu 
Vreau să spun câte premii am. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Kovacs, faceŃi parte din comisia de analiză a activităŃii teatrului. În 16 

iulie când se va strânge comisia, vom analiza şi vom discuta raportul comisiei. Da? 
Dl.Kovacs Francisc 
A spus că-şi dă demisia domnul director dacă dovedesc.  
Dl.Toth Andrei 
În prima intervenŃie am întrebat pe domnul director dacă există Consiliu de 

AdministraŃie şi există. Colegul nostru Borbeanu face sau a făcut parte din Consiliul de 
AdministraŃie. Întrebarea este, organigrama cu care eu sunt de acord, statul de funcŃii, cu 
cine a discutat dacă nu  a discutat cu reprezentantul Consiliului local care face parte din 
Consiliul de AdmninistraŃie? Eu consider asta un proiect atâta timp cât nu a fost discutat 
în Consiliul de AdministraŃie sau voit nu aŃi chemat pe domnul Borbeanu la şedinŃa 
Consiliului de AdministraŃie. 

Dl.Kovacs Francisc 
Dacă preşedinte de consiliu nu este, nu are cum să fie consiliu. 
Dl.,Panduru Carol 
S-a schimbat preşedintele, nu consiliul. 
Dl.Morar Marcel 

 MulŃumesc domnule Preşedinte, nu vreau să intervin prea mult. Vreau să punctez 
câteva lucruri care cel puŃin din punctul meu de vedere ar fi trebuit sau dacă nu s-au 
întâmplat aşa, ar fi trebuit să se întâmple în felul următor. Cred că la schimbarea 
directorului primul pas ar fi trebuit modificat Consiliul de AdministraŃie în sensul în care 
noul director este şi preşedintele Consiliului de AdministraŃie dacă regula cel puŃin de la 
Muzeu ca instituŃie de cultură este valabilă şi pentru teatru. În momentul în care acest 
Consiliu de AdministraŃie ar fi fost modificat în urma noilor schimbări respectiv a venirii 
noului director ar fi trebuit ca acest Consiliu de AdministraŃie să discute şi să adopte noul 
regulament de organizare şi funcŃionare împreună cu organigrama şi statul de funcŃii şi 
abia după aceea Consiliul de AdministraŃie prin vocea şi prin mâna preşedintelul 
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Consiliului de AdministraŃie  respectiv directorului instituŃiei să înainteze Consiliului 
local proiectul de hotărâre privind această modificare. Cred că cel puŃin din punctul meu 
de vedere aceştia ar fi fost paşii normali de făcut şi cred că aşa ar fi trebuit  să se şi 
întâmple. Dacă tot plecăm la drum, să plecăm de pe poziŃii corecte la acest drum. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Să nu adoptăm această hotărâre sau să o adoptăm urmând ….. 

Dl.Morar Marcel 
Revin, domnule Preşedinte. Cred că primul pas ar trebui înfiinŃarea Consiliului de 

AdministraŃie potrivit noilor stucturi care există în acest moment. Dacă domnul 
Ungureanu a câştigat postul de manager al acestui teatru, cred că este normal, firesc şi 
legal  ca acesta să fie preşedintele. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat printr-o hotărâre a 
Consiliului  local care să numească noul Consiliu de AdministraŃie, nu ştiu dacă dânsul 
fără aprobarea Consiliului de AdministraŃie are posibilitatea de a supune Consiliului local 
aprobarea unei organigrame. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Cer părerea  directorului juridic din Primărie. 
Dl. Socol Augustin 
Având în vedere ca prezenta organigrama a făcut parte din proiectul de 

management care a stat la baza contractului apreciez că se impune aprobarea 
organigramei. 

Dl. Bocănici Torino – reprezentant Sindicat 
Vă rog să mă iertaŃi că intervin din nou.  Şi acea propunere, şi acea organigramă 

este tot o propunere. AveŃi dreptate că  fără organigramă nu poate fi evaluat, nu poate să 
lucreze. Aş vrea să vă spun că organigrama există şi că dânsul trebuia să numească 
Consiliu de AdministraŃie a doua zi sau prima zi când a intrat în instituŃie. 

Al doilea lucru pe care vreau să-l spun,  este următorul. Dânsul a spus că şi un om 
fără liceu înŃelege că denumirea de Teatru de Artă Dramatică este pleonasm. Îmi cer eu 
scuze pentru că dumneavoastră aŃi  hotărât această denumire. Sigur noi suntem de acord. 
În proiectul dumneavoastră este şi această schimbare. Suntem de acord cu schimbarea, 
este într-adevăr o formă pleonastică şi fără să ştim care este propunerea dumnealui 
suntem de acord cu ea. Încă o dată vă spun că noi ne rezervăm dreptul de a ataca în 
instanŃă această hotărâre deoarece considerăm că, Consiliul de AdministraŃie trebuia să ia 
această hotărâre. Deci, o vom ataca în instanŃă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Am înŃeles.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

                          3 voturi impotriva(dl.Toth Andrei, dl.Pogocsan Ferdinand, 

dl.Kovacs Francisc,  

                         7 abtineri(dl.Tonea Vasile, dl.Ghergan Florian, dl.Morar 

Marcel, dl.Borbeanu Simion, dl.Panduru Carol, dnaBreazu Maria, dna Luchian Mirela)    

            Hotărârea a fost respinsă. 
Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
 Am de ridicat câteva probleme la punctul Diverse. Este ruşinos în faŃa Primăriei 
acel gang al presei, este o mizerie. Aş avea o propunere, sunt tot felul de afişe lipite pe 
stâlpi şi tonetele de ziare.  
 Deci, referitor la acel gang propun să se ia măsuri din partea Primăriei, ca cei care 
au închiriate, concesionate acele tarabe să le modifice. Sunt tot felul de fiere vechi acolo 
şi stâlpii sunt plini de afişe rupte. Este o mizerie, nu se poate aşa ceva! Acelaşi lucru se 
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repetă la acest gang, după Reno, este o  intrare acolo, este  plin. Nu se poate aşa ceva! 
Din partea Primăriei cine răspunde de curăŃenia în oraş? Domnul Tătar? 
 Aş avea propunere. Să se ia  măsuri drastice pentru societăŃile care au mizerie în 
faŃa spaŃiilor. Nu se poate aşa ceva! Este mizerie, sunt ziare, fumează în faŃa instituŃiei, 
aruncă Ńigările pe jos şi nu se poate aşa ceva. Să stabilim un cuantum de amenzi noi, aici.  
Să se stabilească un regulament, nu ştiu ce să facem dar să iniŃiem  un proiect de hotărâre. 
Eu îl iniŃiez.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Să faceŃi vă rog frumos Expunerea de motive.  
 Dl.Panduru Carol 
 Nu se  poate aşa ceva! Toată lumea îi şef şi face ceva. Aşa ceva nu este admis.  
 Mai este o problemă. “Cuibul Veseliei”. Cine este proprietar acolo? Să impunem 
ori să ridice nişte panouri care să mascheze acea ruină acolo, a localului...Iasă lumea din 
sala de sport şi exact în faŃă este “Cuibul veseliei”. Nu se poate aşa ceva. Să impunem ca 
agenŃii comerciali care au spaŃii să-şi rezolve problemele. 
 Încă o problemă. Toate societăŃile comerciale cu spaŃii pe centru şi pe bulevardele 
mari să aiba reclamă luminoasă. Nu se poate. Fiecare scrie în felul lui, are aiurea acolo, 
pune o tablă în faŃa uşii. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Şi eu am o propunere. Pentru şedinŃa următoare să mi se aducă la cunoştinŃă cine 
a spart bordurile de pe strada Lucian Blaga şi cine îşi bate joc de populaŃia din Deva că de 
1 lună de zile au spart bordurile şi oamenii nu mai pot să intre şi să iasă din curte. Ce 
contract are această societate pe raza municipiului Deva de şi-a permis să spargă?  Doresc 
să fac propunerea să-i anulăm toate contractele pentru că nu sunt de acord ca cineva să-şi 
bată joc de oraşul acesta. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, nu ştiu,  cei din executiv, este facultativ, să lipsim de la 
......... 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă informez că a venit  o delegaŃie de la Primăria GalaŃi şi nu putem să ne batem 
joc de Primarul municipiului GalaŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De acord dar ceilalŃi? Mai sunt 2 Viceprimari, Secretar ş.a.m.d. Eu,  ce vă rog?! 
Cine se ocupă din executiv de lucrările din oraş? HaideŃi să impulsionăm lucrările de la 
PiaŃa Arras, de la acel sens giratoriu. VedeŃi ce blocaj se face, nu se lucrează acolo. De ce 
nu pot să lucreze  zi şi noapte la firma şi să rezolve problema  mai repede. Nu se 
lucrează! HaideŃi să mergem toŃi până acolo  că eu nu ştiu ce trebuie să le spunem 
oamenilor. Este tot ce trebuie. LuaŃi legătura cu ei să lucreze.  

FaceŃi un film şi ne prezentaŃi. Vreau să vedem şi noi filmul că aŃi prezentat presei 
că există o cameră de luat vederi care filmează 24 de ore această lucrare. HaideŃi să 
facem o analiză pe acest film. Cel care se ocupă de  drumuri şi de aceste lucrări, să ne 
facă o analiză cât din timp se lucrează la această lucrare. Nu se poate aşa, cineva  îşi bate 
joc de noi. Sunt bani, am aprobat  tot ce s-a dorit aici nu a fost nici o opoziŃie. 

Noi am ridicat de câteva ori problema acesto bariere de lângă Primărie. Că nu a 
fost Primarul, că a venit Primarul, că s-a dus Primarul.... Nu s-a rezolvat. Cine intră, cum 
intră, care este problema cu ele? 

Dl.Oană Nicolae Dorin   
Cu privire la bariere, se la următoarea şedinŃă. 
Dl.Panduru Carol 
Accesul interzis, să nu fie nici o maşină. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin   
Cu privire la PiaŃa Arras, de care a vorbit domnul Ghergan, eu aş ruga să se 

editeze o adresă către societatea care execută aceste lucrări şi să le cerem să organizeze 
două schimburi,  să lucreze zi lumină, să termine lucrările de urgenŃă. Să nu mai fie timp  
mort  că de la ora 3  nu mai vezi pe nimeni. 

Dl.Panduru Carol 
În Sibiu se lucrează noaptea, efectiv noaptea se lucrează. 
Dl.Oană Nicolae Dorin   
În Sibiu se lucrează zi şi noapte ca să se termine. 
Dl.Ghergan Florian 
Vrem şi noi să vedem contractul, termene de execuŃie şi toate astea. 
Dl.Oană Nicolae Dorin   
SunteŃi de acord  să facem adresă să  termine? 
Dl.Ghergan Florian 
De acord. 
Dl.David Ioan 
Vreau să plec de la problema ridicată de domnul consilier Panduru, referitor  la  

propunerea de a  institui noi amenzi pentru cei care nu păstrează curăŃenia sau nu 
păstrează ordinea în faŃa spaŃiilor comerciale. Vreau să atrag atenŃia celor din Primărie, 
cu toată seriozitatea că aceste amenzi există, au fost în  numeroase hotărâri de consiliu 
anterioare dar  din păcate nu se aplică. În momentul în care ai un act normativ, este 
adevărat nu cu putere de lege cu forŃă juridică locala, este suveran pe teritoriul 
municipiului Deva dar nu şi răspunde de cei care le şi aplică. O să iniŃiez un proiect de 
hotărâre prin care voi solicita aspre sancŃiuni împotriva salariaŃiilor Primăriei care nu 
aplică aceste hotărâri de Consiliu local. 

Vreau să completez în continuare. Deva a devenit un şantier. Există străzi, 
trotuare, accesuri, săpături de gaz sau nu ştiu ce. Sunt situaŃii în care Primăria a contractat 
aceste lucrări cu diferite societăŃi. Vreau să vă  atrag atenŃia  la modul foarte serios şi cu 
ocazia asta să informez şi Consiliul local, aceste societăŃi au câştigat licitaŃia datorită nu 
neapărat costului lucrărilor care oricum  ştiŃi dumneavoastră că va fi depăşit iar noi vom 
vota fără nici un fel de problemă suplimentarea de la buget pentru lucrările în cauză dar 
le-a câştigat  cu precădere pentru  termenele scurte  pe care le-au dat. Vă atrag atenŃia că, 
la felul cum se desfăşoară lucrările în Deva, ne va prinde iarna cu toate începute şi cu nici 
una terminată.  

Nu în ultimă instanŃă, vreau să vă spun că, canalizarea şi apa de la Cristur a fost 
câştigată de către o societate – nu dau numele că nici  nu-l ştiu precis -  şi are termen până 
în luna septembrie sau dacă nu mă înşel, în octombrie.  Vă rog să mă credeŃi că după ce a 
spart străzile, 2-3 săptămâni, aproape 1 lună de zile nu am mai văzut pe nimeni lucrând 
acolo. Aştept cu nerăbdare promisiunea domnului director Szots de a participa la iniŃierea 
unei hotărâri de consiliu în care costurile acestei lucrări vor fi suplimentate. Îi spun de pe 
acum că va avea mari probleme şi sper de pe acum că dumneavoastră veŃi fi de partea 
mea.  În proiectare nu s-au prevăzut branşamente. După ce se realizează  întreaga Ńeavă 
de la un capăt la altul al satului,  ar trebui făcută asfaltarea în aşa fel încât la anotimpul cu 
ploaie  să putem avea nişte condiŃii bune, să nu mă duc cu noroiul după cap în casă şi din 
casă să-l trag afară. Nu se poate face asfaltarea pentru că trebuie făcute branşamentele. 
De aici încolo, dacă lucrarea nu se termină în septembrie, admiŃând că se termină în 
septembrie, branşamentele nu vor fi gata până în decembrie sau până anul viitor. De aici, 
o Ńinem într-o nuntă perpetuă. Banii rămân sau mai venim cu lucrări suplimentare şi  
plătim de ne uscă. De ce? Pentru că societatea a mintit.  Lasă să câştige o anumită 
licitaŃie. A minŃit asupra termenelor. Sunt curios şi aş vrea să mi se răspundă data viitoare 
dacă toate societăŃile care s-au angajat la lucrări, şi-au respectat termenele. În caz de 
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nerespectare a termenelor, vă rog să notaŃi, ce sancŃiuni se prevăd împotriva acestor 
societăŃi de către Consiliul local?  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Domnul David a  ridicat problema controlului şi a aplicării hotărârilor  Consiliului 

local.  Până la şedinŃa următoarea cer să mi se răspundă ce măsuri au luat persoanele care 
sunt împuternicite prin DispoziŃia Primarului să aplice hotărârile de consiliu local în 
municipiul Deva?  

Aceste hotărâri pot fi adoptate doar de către persoanele care au împuternicire din 
partea Primarului. Ştiu că există persoane, inspectori de specialitate pe fiecare. Există 
inspectori care pot să aplice amenzi şi cer la fiecare să facă un referat cum şi-a îndeplinit 
aceste obligaŃii faŃă de Consiliul local. Ce măsuri au luat pentru toate încălcările pe care 
noi le-am semnalizat de 2 ani de zile? 

Dl. łonea Vasile  
Vreau să ridic o problemă. Acum câteva şedinŃe am ridicat problema semnalată de 

cetăŃeni referitoare la strada Zamfirescu. Am lăsat o adresă cu semnături domnului 
Primar şi nu mi s-a dat nici un răspuns. Nu ştiu ce răspuns să le dau. Există în planuri, ca 
să-i mint şi eu cumva.  Este vorba de bl.D3 din Gojdu. 

Dl.Vasiu Tiberiu 
Strada Zamfirescu va intra în modernizare  în cursul acestei veri spre toamnă aşa 

că nu s-au mai cheltuit alŃi bani pe reparaŃii. 
Dl. Kovacs Francisc 
V-aş ruga să  verificaŃi strada Parângului. Strada Parângului  are două intrări, una 

de pe Viilor şi una de pe BărnuŃiu. Între cele două intrări există nişte scări. În proiect sunt 
prevăzute aceste scări, cred că sunt şi plătite dar nu sunt executate.  

A doua chestiune. Sunt aproximativ 2 luni de când cei de la Casa de Ajutor 
Reciproc au cerut limitarea de viteză pe strada Împăratul Traian. Acolo, am mai spus, se 
iese direct din curte  în şosea. Trec cu viteză de nu vă puteŃi imagina. Oricând poate să 
moară cineva.  

În situaŃia în care un om în vârstă, un  pensionar va fi accidentat şi se va întâmpla, 
direct răspunzători vor fi cei din Primărie, care nu au rezolvat această problemă., să pună 
semne de circulaŃie. Să pună semne de circulaŃie. Acolo este momentul să se monteze 
acele  limitatoare de viteză care erau în faŃa la Ulpia. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
FaceŃi Expunerea de motive şi noi toŃi colegii de aici o să fim de acord cu 

dumneavoastră să adoptăm o hotărâre ca pe aceste străzi  înguste să punem limitatoare de 
viteză cum este în Occident. Suntem de acord să aprobăm aceste limitatoare. 
Dumneavoastră faceŃi Expunerea de motive şi noi adoptăm hotărârea. 

Dl. Borbeanu Simion 
Am spus ân ultimii 3 ani cred că de vreo 28 de ori  am întrebat când se repară 

trotuarul de pe b-dul Dacia în faŃa blocului 33, vis-a-vis de alimentară. Tot aşa, sunt nişte 
denivelări de  jumătate de metru. 

Vreau răspuns scris pentru că am întrebat în ultimii ani şi tot aşa, la modul acesta 
mi s-a răspuns, că să-mi văd de treabă.  

La următoarea şedinŃă să ştiu ca să le spun şi eu oamenilor din bloc că deja este 
penibil să mă tot justific. 

Dl.Panduru Carol 
Am omis un punct. Pentru PiaŃa Agroalimentară. În vara asta ne vom apuca de 

această piaŃă agroalimentară. La ora actuală este foarte greu pentru cei care vin cu legume 
din Oltenia, de peste tot, pentru en-gros. Aş propune pe tronsonul  care se intră în 
prelungire  pe str. Ion Creangă  să punem un indicator cu “Accesul interzis din ambele 
sensuri” ca să putem să-i parcăm pe aceşti oameni că este o debandadă acolo cu 
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circulaŃia. Atunci, vom pune de la PoliŃia comunitară un om acolo care să-i dirijeze pe 
ceilalŃi. Nu se poate circula, este dezastru.   

Nu am înŃeles de ce s-a deschis în ambele sensuri pe  str. Caragiale. 
Dl. Borbeanu Simion 
Pot să vă răspund la întrebarea  aceasta. Dintr-o discuŃie cu domnul Primar  am 

înŃeles că se va face piaŃa en-gros la Sântuhalm şi atunci se degajează. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am o mare rugăminte şi mă adresez aparatului Consiliului local. Legea 

administraŃiei publice locale obligă să dea răspuns scris în termen de 10 zile sau cel mai 
târziu la următoarea şedinŃă pentru orice interpelare făcută de un consilier din Consiliul 
local. Vă promit că în situaŃia în care la următoarea şedinŃă nu se vor da răspunsurile la 
cele solicitate până acum de consilieri, o să cer sancŃionarea. Este inadmisibil, adică noi 
vorbim în van. Când am întrebat cine execută lucrările pe Eminescu şi  în faŃa blocurilor, 
nu mi s-a răspuns. Când am întrebat cine toarnă asfalt aici în PiaŃa Unirii, 3 luni fiind 
groapă, nu mi s-a spus. 

Promit solemn că o să cer sancŃionarea. Noi, Consiliul local am fost mai 
cooperanŃi şi la toate solicitările funcŃionarilor publici am făcut tot ce ne-a stat în putinŃă 
să se aprobe toate sporurile legale posibile. 

Dl.Morar Marcel 
La începutul noului mandat de consilier în 2004, mi-am propus  ca cel puŃin în 

primul an să fac lobby în Consiliul local la repararea a cel puŃin 2 străzi în municipiul 
Deva şi le şi numesc: str. D. Zamfirescu şi Aleea Lalelelor, aflate încă de pe atunci într-o 
stare dezastruoasă.  Între timp colegi de-ai mei din Consiliul local la care le şi mulŃumesc, 
domnul łonea şi domnul de la UDMR, ridică problema şi a Aleii Lalelelor şi a str. D. 
Zamfirescu.  

Mă aliniez şi eu domnului consilier Borbeanu şi nu spun decât ori …  Cel puŃin în 
ultimii 3 ani am tot spus şi am tot  întrebat când se vor repara aceste străzi.  

Profitând şi de intervenŃia anterioară a dumnevoastră, solicit şi eu chiar un 
răspuns în scris de data aceasta, chiar nu am făcut-o niciodată dar acum solicit un răspuns 
în scris când aceste două străzi vor reuşi să fie reparate. Nu spun asfaltate deşi asfalt clar 
că ar fi trebuit, dar reparate pentru că este un dezastru să umbli pe cele două strazi. 
Acesta a fost un punct de vedere. 

Al doilea punct de vedere. Domnul consilier Panduru vorbea de piaŃă. Aş solicita  
celor îndreptăŃiŃi să anunŃe oamenii care au chioşcuri în piaŃă cu cel puŃin o lună de zile 
înainte de a începe lucrările astfel încât aceştia să nu-şi mai facă aprovizionare de 
produse, stoc de marfă cu care să rămână după aceea, fără posibilitatea de a vinde. 

Dl. Oană Nicolae Florin 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 12  iunie  2007 

 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                     Consilier,        Secretar 

Oană Nicolae Dorin                       Jr. Sârbu Laura 
 

 
Red. 
Stanici Ramona Silvia 
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