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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 13 septembrie 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.2098/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar 
Inisconi Ioan, domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

D-na Luchian Mirela 
În temeiul prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2098         
/2007 privind convocarea de indata in sedinta a Consiliului local al municipiului Deva.  

“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 18 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Borbeanu Simion, 
doamna Mihet Daniela, domnul Pogoccsan Ferdinand.    

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

D-na Luchian Mirela 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃele din data de 30 august 2007 si 05 
septembrie 2007, precum şi a proceselor verbale ale şedinŃelor Consiliului local. 

Domnul Socol Augustin 
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 procesele-verbale ale 
şedinŃelor Consiliului local din data de 30 august 2007  si 05 septembrie 2007, însoŃite de 
cate un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal  al sedintei Consiliului local din data de 30 august 
2007: 
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 Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară prin DispoziŃia Primarului 
nr.2014/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Teban Andronic. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 8 puncte şi 1 punct  suplimentar. S-au 

adoptat  9 hotarari, respectiv de la nr.358-366.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 30 august 2007.  
 

Sinteza procesului –verbal  al sedintei Consiliului local din data de 05 septembrie 
2007: 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.2071/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 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.367-368.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 

cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 05 septembrie 2007.  
D-na Luchian Mirela 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 august 

2007   
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 30 august 2007 se aprobă cu unanimitatea 

de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 05 

septembrie 2007   
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 05 septembrie 2007  se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
 
            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea suportarii de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea 

reprezentantilor Comunitatii Montana Bisalta-Italia in perioada 17-21 septembrie 
2007. 

  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Organizarea si  desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare 

functiilor publice de executie specifice vacante din cadrul Directiei “Politia 
Comunitara” a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva. 

  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea studiului de fezabilitate “Reparatii capitale cladire-camin internat Colegiul 

National Sportiv Cetate Deva”. 
  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea studiului de fezabilitate “Amenajare grupuri sanitare si retea canalizare   

scoala Cristur”. 
  IniŃiator Primar Mircia Muntean  
  
II Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatorul 
proiect: 
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1. Solicitarea Consiliului Local Deva de  trecere din proprietatea publică a statului si 
administrarea InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, în proprietatea publică a 
municipiului Deva şi administrarea Consiliului Local Deva, a unei părŃi dintr-un imobil.  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean  
 

D-na Luchian Mirela 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2,3,4, 1 suplimentar se adoptă 
cu votul majoritatii membrilor prezenti,  potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie, 

 

De asemenea punctul 2, art. 4 -  Anexa 3, necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea reprezentantilor Comunitatii 
Montana Bisalta-Italia in perioada 17-21 septembrie 2007. 

D-na Neicu Dana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Morar Marcel  
Comisia cultură a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc). 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
 S-a votat cu 17 voturi pentru, 
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          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.369/2007 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Am o rugăminte, pentru că este şi Daniela aici. Fiecare consilier să fie prezent sau 

grupurile de la fiecare partid politic, având în vedere că sunt majoritatea şi oameni de 
afaceri şi consilieri locali şi primari. Este vorba de o asociere foarte interesantă cu 5 
primarii şi o populaŃie în jur de 40 de mii de locuitori.  Vin însoŃiŃi de oameni de afaceri, 
de reprezentanŃi de firme de materiale de construcŃii. Eu cred că este un proiect interesant 
pentru toată lumea. 

D-na Neicu Dana 
O să vă dau programul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
O să primească programul fiecare şi  în funcŃie de  acesta fiecare cum poate să 

vină. Poate unii vreau la amiaza, alŃii seara.  
Punctul 2  

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

desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzatoare functiilor publice de 
executie specifice vacante din cadrul Directiei “Politia Comunitara” a aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva. 

D-na Felea Diana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
D-na Nicula Viorica 
Doresc să fac o completare. La şedinŃa anterioară am scos la concurs 6 posturi.  

Unul dintre ele a rămas în continuare vacant şi este vorba de Agent comunitar, clasa I, 
grad profesional “asistent”, Compartiment pază şi ordine publică. Solicit cuprinderea şi a 
acestui post vacant în această hotărâre. A rămas vacant deoarece persoana care a încercat 
să-şi depună candidatura a fost un pensionar  şi şi-a  retras dosarul. 
 Vor fi 6 posturi, 1 de asistent şi 5 de debutant. Solicit modificarea în mod 
corespunzător atât a hotărârii cât şi a anexei. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de completarea 
propusă de doamna Nicula Viorica. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 



 5 

            D-na Luchian Mirela  
 Potrivit art.45 alin 5 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, art.4 –Anexa 3  al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
            La articolul 4 - Anexa nr.3, vă rog să faceŃi propuneri. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Propun să fie aceiaşi membrii în comisia de concurs. Mai avem o hotărâre pentru 
celălalt concurs şi eu susŃin această propunere. Se dau două examene tot la PoliŃia 
Comunitară şi să  rămână aceiaşi membri de la comisia de pază şi ordine. Domnul Morar 
la examinare şi domnul Panduru la contestaŃii. Dacă sunt alte propuneri .... Eu consider că 
este bine să procedăm la fel, să fie o cauză unitară, să fie pentru aceiaşi instituŃie  sa fie 
cei din comisie . 
            D-na Luchian Mirela  

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

Rezultatul votului secret este urmatorul: Voturi valabil exprimate 18 
Comisia de concurs: 
-dl. Marcel Morar- 17 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva” 
Comisia de solutionare a contestatiilor: 
- dl. Panduru Carol- 17 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva” 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
A fost adoptată Hotărârea nr.370/2007 

 
Punctul 3 

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

de fezabilitate “Reparatii capitale cladire-camin internat Colegiul National Sportiv Cetate 
Deva”. 

Dl.Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Ghibu Simion  
Comisia urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile 
Salut că au dat nişte bani cei de la Guvern Romaniei  pentru această destinaŃie şi 

totodată am şi o observaŃie critica,  să-i spun aşa. De ce banii astia care vin…  şi  Guvern 
şi noi local, cand facem proiect de hotarare, se folosesc sa facem lucrarile astea exact in 
timpul iernii. Incepe şcoala, acum începem să hotărâm să spargem pereŃi, să înlocuim 
ferestre, când o să ne apuce iarna.  În loc să vină iarna şi să vină în condiŃii, sa stea cum 



 6 

trebuie, cu banii aceştia se putea aloca mult mai mult. Tot timpul ajungem exact în 
situaŃia aceasta. Ne băgăm încălzire în decembrie, punem ferestre când începe şcoala. 
Asta este o observaŃie. Ar trebui gândit, să se dea banii exact la momentul propice 
pentru…... Ca in rest e foarte salutara.  
 Dl. Oană Nicolae Dorin 

Am de făcut o completare. Aprobă studiul  de fezabilitate “ReparaŃii capitale 
cladire-camin internat Colegiul National Sportiv Cetate Deva”,  cu sediul în Deva,  str., 
nr..  E scris Deva, Deva, apare de 2 ori. PuneŃi denumirea colegiului, cu sediul în Deva, 
strada. 
 D-na Luchian Mirela  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificările 
propuse. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
A fost adoptată Hotărârea nr.371/2007 

 
Punctul 4  

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

de fezabilitate “Amenajare grupuri sanitare si retea canalizare scoala Cristur”. 
 Gros Daniel care prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Gros Daniel  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Ghibu Simion  
Comisia urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

 D-na Luchian Mirela  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
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          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

 
 

A fost adoptată Hotărârea nr.372/2007 
 
Punctul 1 suplimentar 

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

Consiliului Local Deva de  trecere din proprietatea publică a statului si administrarea 
InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, în proprietatea publică a municipiului Deva şi 
administrarea Consiliului Local Deva, a unei părŃi dintr-un imobil ”. 

Ar trebui să reamintesc Consiliului local că, deşi dumneavoastră împreună cu 
mine, împreună cu executivul am motivat la vremea respectivă abuzul de putere şi 
ilegalitatea comisă de Prefectul judeŃului Hunedoara, Cristian Vladu, nimeni nu ne-a luat 
în serios. Astăzi suntem puşi în situaŃia de a veni şi de a revoca şi  a reactuliza o hotărâre 
care din start trebuia să fie bună. Prefectul nu este stăpânul municipiului Deva. El 
avizează sau reîntoarce actele pe care le crede ilegale emise de Consiliul local. Clădirea 
se află pe teritoriul administrativ al municipiului Deva. Ca urmare  a abuzului lui Cristian 
Vladu a trebuit cercetat şi anchetat de procurorii anticorupŃie. Cum şi-a permis să ia din 
patrimoniu, după ce în prealabil  actele erau foarte clare  pentru trecerea imobilului, este 
vorba despre fosta Bancă NaŃională, să treacă în patrimoniul Consiliului local al 
municipiului Deva şi nu a domnului Prefect. 

Astăzi suntem puşi în situaŃia de a lua înapoi, a face hotărâri şi a lucra pentru 
fiecare abuz a domnului Cristian Vladu. Voi aduce în continuare, în săptămânile care 
urmează, alte acte de abuz în serviciu  foarte grele la adresa acestui Prefect, cum este 
Poligonul Ciutokos  în care a împroprietărit Consiliul local cu 8 mii de mp, iar diferenŃa 
de 42,3 nici astăzi nu suntem puşi în posesie. Teren care aparŃine Consiliului Local Deva 
şi nu  a Prefecturii JudeŃului Hunedoara. Nu este domeniul  privat al domnului Prefect 
Vladu. Rog organele în drept să se sesizeze  şi să facă o anchetă cum şi-a permis. Dacă a 
fost ilegal, de ce au dat 8 mii de mp  Consiliului Local  Deva? Dacă nu a fost legal, atunci 
domnul Prefect să răspundă. 
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Dl. Bodea Nicolae 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Ghibu Simion 
Comisia urbanism a avizat favorabil. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 D-na Luchian Mirela  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
A fost adoptată Hotărârea nr.373/2007 

Diverse 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 V-aş ruga domnule Socol şi doamna Dara, ca începând de vineri să facem 
propunerea de plângere penală împotriva prefectului, în numele primarului, pentru 
Ciutokos şi pentru diferenŃa pe care nici astăzi nu...Daca altcineva nu se ocupa, atunci ne 
ocupam noi. 
 Daniela, marti sau miercuri seara este şedinŃa şi atunci numai bine marŃi înmânăm 
la fiecare perioada in care...Atunci, veniŃi fiecare cu programul ca fiecare din consilieri să 
şi-l propună. Rămâne pe 18 următoarea şedinŃă, adică şedinŃa ordinară. 

D-ra Dara Oana 
Da, la ora 15. În 17  până la ora 14 sunt comisiliile de specialitate. Mâine vă vom  

preda materialele. 
 Dl.Oana NicolaeDorin 
 Câte puncte sunt? 
 D-ra Dara Oana 
 25. 
 Dl.Blendea Zamfir 
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 Puncte suplimentare câte sunt? 
 D-ra Dara Oana 
 Nu ştiu. 
 Dl.David Ioan 
 S-au adus destule acuzatii Consiliului local. Mă repet la ce am spus atunci. De ce 
nu se duc aceşti domni PrefecŃi undeva să facă legile acolo unde ei s-au născut şi nu unde 
au devenit cetăŃeni şi unde ocupă asemenea funcŃie. 
 Dl.łonea Vasile 
 Asta este discriminare. 
 Dl.David Ioan 
 Este discriminare, vă rog să mă iertaŃi dar Prefect care nu cunoaşte istoria 
municipiului,  nu cunoaşte ce stradă unde a fost, cum a fost,  nu ştiu de ce se amestecă în 
lucrurile acestea care realmente din bun simŃ ar trebui să le lase în pace dacă nu este omul 
locului. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 În ultima zi ne-au luat clădirea, domnule consilier, în ultima zi. Deci, au lăsat-o, 
am făcut toate demersurile la Banca NaŃională până în ultima zi şi au întors în ultima zi 
abuziv. Din 41 de sedii, doar sediul Băncii din municipiul Deva a fost luat şi trecut în 
patrimoniul cui? În patrimoniul Prefecturii. 
 Ce gestionare, ce forŃă financiară? Are cu totul şi cu totul alte atribuŃii Prefectul 
judeŃului Hunedoara. 
 Vă rog frumos, o spun din nou în faŃa presei şi de data asta nu facem abuz de 
publicitate. Suntem la 4 ani aproape de şedinŃe de consiliu. Acelaşi individ votează 
împotrivă. Nici o problemă, votul este liber.  Dar, acelaşi om  votează împotriva a astfel 
de nominalizări. Am vrea să-l cunoaştem şi noi şi să ştim cine este acest om care mereu 
votează  împotrivă. Este clar că nu ştie de ce, nu ştie pentru ce dar votează împotrivă.  Nu 
m-ar supăra dacă ar fi 2 sau ar fi 3. 
 Dl. łonea Vasile 
 Domnule Primar, m-aŃi provocat. eu am votat împotrivă şi vă spun şi de ce. Nu 
consider că domnul Panduru poate să verifice viitorii poliŃişti. Nu cred că are pregătirea 
necesară. Asta este motivaŃia, vreŃi altceva? Eu votam şi deschis împotrivă. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Nu este corect. Eu am făcut o propunere. Dacă onor colegul nu a fost de acord sau 
are altă poziŃie, de ce nu a făcut altă propunere? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu mai comentez. A recunoscut şi nu mai comentez. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Mă bucur că sunteŃi la această şedinŃă. Şi data trecută am întrebat. Care este firma 
care lucrează aici şi ne aranjează piaŃa. Atunci am cerut să se pună un afiş şi să se spună 
aşa cum cere pentru toŃi contructorii, când începe, când se termină. Spre surprinderea mea 
văd că este firma Straval care  a motivat la licitaŃia care s-a făcut la punctul  acela de la 
PiaŃa Arras, a motivat că nu are oameni ca să execute lucrările şi s-a retras din competiŃia 
din licitaŃie. Vedem că nu are oameni că astăzi erau 2 oameni care puneau  borduri. 
HaideŃi să vedem, nu există termen de execuŃie acolo, nu există pe tabla aceea. În cât 
timp trebuie făcut? S-a spart, este centrul oraşului, domnule Primar. HaideŃi măcar aici  
să-i obligăm să lucreze zi şi noapte să termine dacă a câştigat licitaŃia. Măcar să lucreze. 
 Am rugat DirecŃia tehnică şi în şedinŃa trecută să  se ocupe de problema aceasta. 

Dl. Szots Ludovic 
Domnule consilier, am Ńinut cont de propunerea de la şedinŃa trecută ca să fie pusă 

tabla. 
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 Dl.Ghergan Florian 
Este pusă dar nu scrie când se termină lucrarea. 
Dl. Szots Ludovic 
O să fie completat aşa cum trebuie. 

 Dl.Ghergan Florian 
Vă rog. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Bănuiesc că are un termen exact ca să putem să-l informăm. 

 Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, să se lucreze. AŃi văzut şi dumneavoastră că este spart de 2 

săptămâni şi nu vedem oamenii la lucru. 
Avem şi delegaŃii din străinătate şi nu se lucrează. Să vină zi şi noapte să lucreze 

aici dacă a primit această lucrare. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, după ce am concesionat stadionul – la încă o dată vă spun că nu 

m-am opus, m-am opus modului cum aŃi promovat dumneavoastră acest proiect -  şi, dacă 
mă retrăgeam de la şedinŃa aceea de comisie nici nu mai era statutară dar am fost de 
acord şi sunt de acord  să preia cineva, să facă şi chiar am salutat ce s-a făcut până acum 
dar s-a ivit următoarea problemă.  Erau câŃiva cetăŃeni din Deva, nu ştiu câŃi, dar cel puŃin 
2 mi s-au adresat până acum, care se duceau şi mai dădeau jos din kilograme. Acum s–au  
trezit că nu mai au acces pe stadion. Trebuie să găsim o soluŃie, ori  pe baza de legitimaŃie 
să poată oamenii merge, că totuşi este bun public. Eu înŃeleg şi pe investitorul care 
doreşte să-şi protejeze investiŃia dar trebuie să găsim o soluŃie la treaba aceasta. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aşa este. Şi eu alerg acolo, vă spun cinstit. Este o problemă. Acum mă lasă că 

sunt primar dar peste 1 an nu mă mai lasă.   
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, peste 1 an o să vă alerge obligatoriu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Este o problemă care deşi nu prea-l cred, dar în ceea ce se poate întâmpla în ziua 
de astăzi  poate că încearcă cineva să-şi revendice toată..... 
 Dl.łonea Vasile 
 O altă problemă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este şi vina noastră puŃin că nu am urgentat aceasta sumă de la Transilvania 
pentru finanŃarea pistei de tartan. Cred că ar trebui o dată şi o dată finalizată.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Aşteaptă proiectul. Transilvania  dă banii oricând. Aşteaptă proiectul. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Bani mi se pare că sunt şi transmişi. 
 Dl.łonea Vasile 
 Să fim mai expeditivi. O altă problemă este cea a maşinilor abandonate. Pe 
Kogălniceanu şi în alte părŃi încurcă intrarea salvărilor, pompierilor. Sunt nişte rable care 
stau abuziv. A făcut cineva un proiect de hotărâre să fie luate,  ridicate şi cutăŃate străzile. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Periodic le-am ridicat. Domnule Szots, care este situaŃia acum a maşinilor 
abandonate? Noi am tot luat şi am depozitat la ele fie în piaŃa din Micro 15 fie la noi la 
Zone verzi. Mereu am luat. Sigur că periodic, în 6-7 luni iarăşi apar. 
 Dl.łonea Vasile 
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 Încă ceva. În zona Gojdu, între Aleea Muncii şi Aleea Pescarilor s-au făcut lucrări  
de canalizare, s-a refăcut iluminatul public dar a rămas spart, nu s-a asfaltat. Să vedeŃi 
care este treaba. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, nu s-a refăcut? 
 Dl.łonea Vasile 
 Asfaltarea. S-a făcut canalizarea, s-a făcut iluminatul public. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Szots, acolo numai să vă uitaŃi pe program dacă se reabilitează strada, 
dacă intră pe programul reabilitării că atunci, probabil,  o să se facă. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Noi avem regulamentul acesta şi o să verificăm proprietarii acestor maşini. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Nu de maşini. De maşini asta este clar. La refacere, de ce nu s-a refăcut 
carosabilul. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Există un program adecvat de asfaltare.Vă rog să-mi permiteŃi. De vara trecută s-
au demarat lucrări de mare anvergură şi zilnic primim sesizări de la AsociaŃiile de 
proprietari pentru refacerea aleilor şi a trotuarelor. Au dreptate oamenii dar să înŃeleagă şi 
ei că ce nu s-a făcut de 20 de ani încoace nu se poate face într-o lună sau 2-3 luni de zile. 
Oricum, toate sunt prinse în programul acesta de reparaŃii. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vreau să informez  colegii din consiliul că am participat în perioada 5-10 
septembrie împreună cu domnul Ardelean, domnul Stan, domnul  Pogocsan şi domnul 
Toth la deplasarea la Szigetvar în Ungaria. Am fost primiŃi în mod deosebit de bine, am 
fost trataŃi foarte bine. Am fost însoŃiŃi de delegatul Primăriei din Szigetvar şi ni s-a 
asigurat transportul pentru a vizita şi monumente şi întreg oraşul. Am rămas foarte plăcut 
impresionat de modul de comportare al locuitorilor acestui oraş în momentele de 
sărbătoare a acelui oraş,  de comemorare a unui fost înaintaş care în 1522 a rezistat cu 
cetatea şi cu oştenii lui să nu fie cucerită cetatea timp de 2 luni. Modul în care şi tinerii şi 
toată lumea, seriozitatea cu care au participat la acel eveniment, ceea ce la Deva nu am 
văzut. 
 Am aflat cu surprindere că la Deva proiectoarele de pe cetate au fost distruse. 
Drept pentru care, vă rog, am să fac tot ce pot, să facem un proiect de hotărâre ca să 
trecem la măsuri drastice împotriva celor care distrug coşurile de gunoi, care distrug 
tablele, care distrug indicatoarele, care distrug proiectoarele şi să se ia măsuri să fie păzite 
şi popularizate. Rog şi mass-media să treacă şi poate dintr-o întâmplare prinde o poză cu 
unul când distruge un stâlp, un coş sau un proiector. Când se fac distrugeri la bunurile 
publice să se ia măsuri drastice ca nu se mai poate, este inadmisibil aşa ceva. 
 Asta ar fi prima problemă pe care doream să o pun în discuŃie. Următoarea o să o 
dezvolt în şedinŃa din 18 septembrie. 
 Dl. Teban Andronic 
 Vreau să-l întreb pe domnul Primar dacă sunt prinse aleile din spate de la Patria. 
Am fost în zona aceea şi sunt foarte degradate. Mai este străduŃa care a rămas nereparată, 
unde aŃi stat şi dumneavoastră acolo. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este prinsă pe reparaŃii. DorobanŃi este prins tot şi aleile de la Patria îl punem în 
programul de la Drumurile JudeŃene. Nu sunt puse pe programul...Acum vă rog şi v-am 
rugat, că oricând se poate duce oricine la DirecŃia tehnică  pentru orice alee, mai ales 
pentru aleile din interior. Nimeni niciodată nu le va controla şi va şti strict care este mai 
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importantă decât cealaltă. Este clar că dumneavoastră sunteŃi consilieri, oricând  nu cred 
că va fi nici o problemă cel puŃin din partea noastră să spun „vreau să dau prioritate”. Eu 
m-am băgat foarte puŃin la priorităŃi. Ştiam că se pot repara foarte multe străzi în acest an, 
ca urmare oricând vă puteŃi nota  şi chiar am rugămintea, cu cea mai mare plăcere şi eu 
vă sprijin dacă credeŃi că din executiv cineva nu dă importanŃă oricăruia dintre consilieri. 
Că are un număr de 3,4,5 străzi care  ar dori să le bage la priorităŃi pentru că, fie sunt 
deteriorate, fie că cetăŃenii i-au atenŃionat. Nu cred că este vreo problemă de genul acesta. 
Eu chiar vă rog să apelaŃi oricând. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mâine. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am primit de la registratură o scrisoare şi văd că a trecut şi pe la domnul 
director tehnic, cu nr. 30537/07 septembrie. Este vorba de o stradă din Viile Noi, strada 
I.P.Pincio. Au semnat aici 20 de cetăŃeni şi îmi este adresată mie. Cer să se repare strada, 
respectiv canalizarea şi apa. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnule consilier, puteŃi să le transmiteŃi celor care au făcut această sesizare 
că se lucrează la Studiul de fezabilitate pentru apă şi canal după care urmează şi 
modernizarea drumului. În luna ianuarie a anului  viitor va fi făcută modernizarea. Acolo 
să ştiŃi că sunt nişte probleme. Chiar astăzi am discutat cu un verificator de proiecte de la 
Timişoara care se ocupă de drumuri şi sunt pante foarte mari. După normele în vigoare 
mai mult de 11% nu ar avea voie să fie strada. Acum mai închidem şi noi ochii, încercăm 
să..... Practic nu ar avea voie să dea autorizaŃie de construire în zonele respective pentru 
că sunt nişte pante foarte abrupte de 30 de grade cred, sau  şi mai mult. Acum casele sunt 
făcute  şi suntem conştienŃi că trebuie să le facem. Pentru apă şi canal acum se lucrează la 
Studiul de fezabilitate şi drumurile aproximez eu că numai în primăvara anului viitor 
putem să facem modernizarea că timpul este destul de înaintat şi în perioada de iarnă, în 
funcŃie de cum va fi vremea vom putea eventual să lucrăm sau nu. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am avut  şedinŃă publică cu ei acolo şi le-am explicat. Oamenii sigur că au 
văzut că am terminat cele 20 de străzi  şi au spus că dacă pleacă de aici nu o să mai revină 
niciodată. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Domnule, toată zona aceea Centuria, Dimitrie Cantemir, Cireşului, Primăverii, 
Pincio, Pinului, toate sunt în atenŃia noastră. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 ŞtiŃi ce spun oamenii? Spun că domnul Viceprimar Oancea este împotriva lor.  
 Dl.Szots Ludovic 
 Eu cred că este incorect...... 
 D-na Luchian Mirela 
       Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  

Deva, 13 septembrie 2007 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Luchian Mirela               Jr. Sârbu Laura 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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