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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 14  august  2007,   în şedinŃa convocata  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.1905/2007. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii 
Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Inisconi Ioan, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 
 D-ra Dara Oana 
 Având în vedere că domnul Teban Andronic nu este prezent la şedinŃa de 
astăzi, vă rog să faceŃi propuneri pentru preşedintele care va conduce lucrările 
şedinŃei. 
 Dl. Panduru Carol 
 Propun pe doamna Luchian Mirela. 
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

D-na Luchian Mirela  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa 
până la această oră un număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl. Lazar 
Danil, d-na Hategan Marinela, dl. Teban Andronic şi dl. Morar Marcel.     

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia 
Muntean, domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Inisconi Ioan, directori 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

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. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiŃia “Parcul “Bejan” – Deva” şi depunerea proiectului la 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru finanŃare 
nerambursabilă prin Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii 
mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Deva 

în Consiliul administrativ al Teatrului de Artă Dramatică Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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3. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru “Realizare sens giratoriu la intersecŃia dintre str.22 Decembrie 
cu Bdul N.Balcescu”;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

pentru construire “LocuinŃe familiale P+1 cuplate” în municipiul Deva, 
str.Flamingo, f.n.” 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea lucrărilor suplimentare “Fluidizare circulatie (sens giratoriu) 

în PiaŃa Arras din municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 

D-na Luchian Mirela 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.    
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 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 1,2,5 se 
adoptă cu votul majoritatii membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea 
nr.215/2004, republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctele 3,4 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie.  

De asemenea punctul 2 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiŃia 
“Parcul “Bejan” – Deva” şi depunerea proiectului la Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile pentru finanŃare nerambursabilă prin Programul naŃional de 
îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi; 

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 patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Care este  partea de contribuŃie a Consiliului local? 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Este finanŃare totală, de 100 %. Este program nou şi de aceea s-a 
renunŃat la  partea de Grădină Zoologică deocamdată, ca să putem  avea 
studiul şi să-l dăm. 

 Dl. łonea Vasile  
S-a renunŃat la Grădină Zoologică? 
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Dl.Primar Mircia Muntean  
Deocamdată, urmând ca ulterior să se facă cu acordul dumneavoastră 
dacă credeŃi  

că este cazul. 
            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 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 art. 8 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.345/2007 
Punctul 2  

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

unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Deva în Consiliul 
administrativ al Teatrului de Artă Dramatică Deva; 

D-ra Adriana Pogan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Luchian Mirela 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 

            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. 
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 
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Pentru  că  trebuie numit un reprezentant la Consiliul de AdnistraŃie al 
Teatrului de Artă Dramatică Deva, propun  pe doamna MiheŃ Daniela. 

D-na Luchian Mirela  
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot 

cu propunerea făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi exprimate, 17 
voturi  valabile. 
- D-na MiheŃ Daniela  - 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

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.346/2007 
Punctul 3  

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

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Realizare sens 
giratoriu la intersecŃia dintre str.22 Decembrie cu Bdul N.Balcescu”;  

D-na Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate .  
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl.łonea Vasile  
 Am o întrebare. În Expunerea de motive a domnului Primar,  spune  aşa  
în formulare “văzând solicitarea Consiliului local al municipiului Deva”. Îmi puteŃi 
arăta şi mie solicitarea pe care aŃi văzut-o dumneavoastră? 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
 Da, consilierii... 
 Dl.łonea Vasile  
 Nu, dumneavoastră aŃi văzut-o, aŃi spus “văzând solicitarea”. ArătaŃi-ne-o 
şi nouă! 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Este o formulare tip. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 RedactaŃi-o şi o aducem.  
 Dl. Borbeanu Simion 
 Este o formulare tip care la orice hotărâre se regăseşte. 
            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 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 



 5 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     2  abŃineri (Dl.łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.347/2007 
Punctul 4  

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

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 
“LocuinŃe familiale P+1 cuplate” în municipiul Deva, str.Flamingo, f.n.” 

D-na  Dascar Corina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu 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 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.348/2007 
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Punctul 5  

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

lucrărilor suplimentare “Fluidizare circulatie (sens giratoriu) în PiaŃa Arras din 
municipiul Deva;  

Dl. Codrin Gabriel  
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.łonea Vasile  
 Domnule Primar, eu constat că se continuă aceeaşi practică şi voi ne  luaŃi 
pe noi de fraieri, pe consiliu, eu aşa consider, în sensul că s-a aprobat un Studiu 
de Fezabilitate, s-a făcut o licitaŃie care a desemnat un câştigător cu o valoare de 
10 miliarde 66 de milioane şi restul mii. Acelaşi câştigător, în aceeaşi zi şi-a dat 
seama că nu are suficienŃi “negrii pe plantaŃie” – spun asta metaforic -, şi a spus 
că renunŃă.  Este foarte curios că nu a ştiut până în ziua aia, că în aceeaşi zi 
renunŃă, asta este problema. Vine următorul şi execută lucrarea dar la un alt preŃ, 
diferenŃă de 1 miliard şi ceva. De ce nu s-a reluat licitaŃia? De ce? Sunt multe 
întrebări, sunt atât de multe întrebări încât ar trebui să nu dorm liniştit acasă şi 
nici dumneavoastră. Cu toate acestea, băieŃii aceştia deştepŃi, ce spun? ”Lasă 
domnule câştig licitaŃia cu preŃul mic după care venim noi şi suplimentăm, pornim 
motoarele, maşina de vot liberală din consiliu şi vă dăm cât vreŃi, vă umplem 
buzunarul”. Exact asta aŃi făcut şi acum şi le-aŃi dat încă 3 miliarde şi ceva. Din 
banii cui? Din banii publici, din banii oamenilor. Se adună bani din impozite şi 
taxe şi dăm, şi umplem buzunarele cui nu trebuie. O suplimentare de 30 şi ceva 
la sută cu nişte lucrări, se spune acolo, care pe mine mă surprinde. Eu nu sunt 
de specialitate dar ştiam şi eu că trebuie nişte studii, ştiam că trebuie trotuare. 
După ce s-a aprobat, vine şi spune că trebuie trotuare. Extraordinar ce a 
descoperit omul acesta! Este specialist, domnule ăsta nu este filozof, nu este 
sociolog, nu face sondaje de opinie, face trotuare, străzi, sensuri giratorii ş.a.m.d. 
Se vine şi veniŃi cu o suplimentare domnule, cu un curaj care reflectă un pic 
inconştienŃa. Pentru că vă spun, mai suplimentaŃi cu încă 3 miliarde jumătate ca 
şi cum ar fi o nimica toată. O fi pentru unii domnule, dar trebuie să ne gândim 
cum se adună banii aceştia, aceşti 3 miliarde. Cum se adună aceştia impozit cu 
impozit şi ban cu ban. 
 Am terminat.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Bun, deci ca poezie sună bine, dar ca argumente ar trebui să le ascultăm. 
Părerea mea este că trebuie să ascultăm pe toată lumea ca să vedem, s-au 
făcut stâlpii. Este normal ca, dacă dumneavoastră aveŃi dreptate să verificăm 
tehnic, să mergem să cerem. Fără amenintări de gen “nu dorm eu bine, nu 
dormiŃi dumneavoastră bine”. Astea cred eu că nu mai influenŃează pe nimeni la 
ora actuală, gesturi de genul acesta. Toată lumea ne folosim de procurori să vină 
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să facă în stânga şi-n dreapta. O să facă şi fac destule, nu spre binele Ńării ci 
spre binele ordinului politic de unde vine.  
 O luăm  la rând cu domnul Codrin, directorul economic, domnul 
viceprimar, care să zicem  au coordonat această chestiune. 
 Dl.Codrin Gabriel 
 Referitor la licitaŃie. S-a Ńinut  o licitaŃie. În şedinŃa de consiliu în care s-a 
aprobat S.F.-ul, s-a aprobat o valoare. La prima licitaŃie toate ofertele care s-au 
depus au fost peste valoarea din hotărârea de consiliu, deci din S.F-ul aprobat. 
S-a reluat licitaŃia, deci licitaŃia a fost reluată. Au fost 3 ofertanŃi. A câştigat un 
ofertant care a îndeplinit toate condiŃiile necesare şi s-a retras. În momentul în 
care s-a retras oferta respectivă, următorul conform articolului 200 din O.U.G. nr. 
34/2006, următorul clasat poate să câştige cu oferta lui care a fost atunci. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Este cadru legal. 
 Dl.Codrin Gabriel 
 Exact, este cadru legal. Deci, noi nu mai putem să negociem, să 
renegociem, asta a fost licitaŃia. În articolul 200 scrie că următorul clasat  poate 
să câştige respectiva licitaŃie. A  câştigat-o următorul clasat la preŃul care a fost 
ofertat de el, în ofertă, când au depus toŃi trei oferta, deci la oferta respectivă.  Nu 
se mai  reia încă o dată licitaŃia şi să vină cu altă ofertă. Deci, au avut o ofertă, un 
deviz de ofertă pe care l-a respectat. El în condiŃiile acelea a ştiut că acela este 
bun. 
 D-na Nicula Viorica 
 Procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru această lucrare nu a fost 
întocmit, urmând a fi întocmit după  aducerea tuturor actelor. Era necesară şi 
efectuarea lucrărilor deoarece nu puteam Ńine blocată zona atâta timp.  
 Din punct de vedere economic nu s-a decontat nici o sumă decât sumele 
prezentate, potrivit primului contract. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Această suplimentare, acest punct de pe ordinea de zi vine pentru lucrări 
făcute în plus faŃă de ceea ce a fost iniŃial estimat. A fost solicitarea noastră, a 
mea personală pentru că nu puteam ca un sens giratoriu, foarte modern şi foarte 
frumos,  de actualitate, tot ce erau borduri, trotuare laterale de la C.E.C., sediul  
instituŃiilor bancare să rămână  în stadiul în care erau iniŃial. Am spus facem 
îmbunătăŃire suplimentară, schimbăm bordurile, asfaltăm, punem stâlpi suficienŃi 
şi indicatoare şi toate acestea au fost cheltuieli suplimentare pe care le-a 
executat firma care a câştigat licitaŃia şi bineînŃeles noi trebuie să plătim.  
 Vis-a-vis de sumă, dacă este mare sau nu, eu consider că ar trebui să 
avem răbdare, să lăsăm  cetăŃenii deveni să aprecieze dacă este investiŃia 
oportună sau nu. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Nu, ar trebui în faŃa presei, care cred eu că va fi obiectivă, să precizăm un 
singur lucru. Mai sunt 6 municipii în afară de Deva. Am anunŃat şi astăzi pe 
Antena 1 şi voi anunŃa şi mâine în toate emisiunile şi presa, să vină un primar să 
ne facă un sens giratoriu mult mai frumos, cu bani mult mai puŃini. Noi ne vom 
prezenta acolo, vom constata, vom aduce vinovatul, respectiv Consiliul local şi 
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Primarul în faŃa dumneavoastră a presei şi vom spune “iată consilierii locali au 
făcut mult mai ieftin decât Blaga la Orăştie  care face de trei ori mai scump o 
mascaradă, o mascaradă”. Asta este! 
 Păi, comparăm pe ce? Ne dăm numai cu părerea că ni se pare scump sau 
ieftin? Avem experŃi care au făcut un proiect, care şi-au pus ştampila. Să 
răspundă. Nu răspundem noi, Primarul şi Consiliul local. Este o ordine pe care 
trebuie să o respectăm altfel nu mai putem  face nimic niciodată, că toate ni se 
par scumpe sau ieftine. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 StimaŃi colegi, eu spun că în acest moment trebuie să avem un pic de 
răbdare. Astăzi să acceptăm acest proiect de hotărâre şi să aşteptăm şedinŃa 
ordinară de consiliu la care aparatul propriu va trebui să răspundă solicitării de la 
şedinŃa de săptămâna trecută, de vineri, a domnului Ghergan, care a cerut date 
concrete, tehnice. La acea şedinŃă ordinară ne va veni la fiecare datele cerute de 
domnul Ghergan şi atunci ne vom lămuri dacă cineva s-a îmbogăŃit, dacă cineva 
ne-a furat, dacă ne-am furat noi căciula, care este situaŃia, că vorbe se aruncă în 
vânt.  Nu are sens. Avem o datorie de plătit acum, trebuie să ne-o achităm. După 
aceea vedem dacă într-adevăr cele susŃinute şi bănuite, că în presă s-a ieşit şi s-
a spus că, cheltuiala este exagerat de mare, nu se justifică. Dacă prin actele pe 
care aparatul propriu trebuie să vi le pună la dispoziŃie nu se vor justifica, vom 
discuta atunci ce măsuri trebuie luate. Acum este un lucru care nu are rost. 
 Dl. Panduru Carol 
 Dacă în prima fază la proiectul “Sens giratoriu PiaŃa Arras” nu au fost 
prevăzute modernizări ale trotuarelor, cu schimbări de borduri şi iluminat, dacă 
arată aşa cum arată pe sute de metri şi în stânga şi în dreapta, şi în faŃă şi peste 
tot, eu spun că nu este cazul să  comentăm de 2-3  miliarde cât s-a investit 
pentru  modernizare, a pieŃei inclusiv. 
 Arată extraordinar. Nu ştiu, poate la unii nu le place, dar la ora actuală aşa 
cum este, este extraordinară. Cred că este justificată suma. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea să vă spun că dispoziŃia de şantier pentru modificare are data de 
25.07.2007. Eu întreb  executivul de ce nu aŃi venit cu aceste precizări şi să se 
facă un proiect, să ne spuneŃi atunci că acest sens giratoriu va fi mai scump. 
Este o lună de atunci. De ce nu aŃi venit în consiliu să ne spuneŃi? De ce veniŃi 
după ce s-au executat lucrările? Nota asta care o faceŃi acum, este o notă din 
luna iulie.  
 Dl.Codrin Gabriel 
 Este din 25 iulie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 De ce nu aŃi venit în 26 să ne spuneŃi că sunt atâtea şedinŃe de consiliu de 
atunci. Trei am avut de atunci. 
 Dl.Codrin Gabriel 
 A fost o singură şedinŃă, săptămâna trecută  vineri. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am mai avut în fiecare săptămână câte una. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 Nu am avut. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu asta spun, că am aşteptat să se termine lucrările şi venim cu 
suplimentare. Eu mă mir că nu este mai mare suplimentarea. Cred că după ce se 
va semna procesul-verbal, sunt sigur că vor fi suplimentări mai mari. 
 Nu ştiu, oricând se poate veni cu o situaŃie de genul acesta şi spunem că 
este mai mult decât ne-am gândit. 
 D-na Nicula Viorica 
 Procesul verbal trebuie să coincidă cu lucrările executate. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Poate proiectantul nu este din Primărie dar, nu aŃi văzut când a făcut 
proiectantul că, costă 13 miliarde, nu aŃi văzut că nu există iluminat? De ce ne-
am trezit în luna iunie să spunem că nu avem iluminat în sensul giratoriu şi să 
trebuie să mai suplimentăm cu 3 miliarde? Cei de specialitate. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Vă dau eu o explicaŃie, poate sunt mult mai în temă decât ceilalŃi. Eu în 
mod sistematic, pe perioada ..... I.R.E.-ul a vrut să  refuze predarea reŃelelor şi a 
amplasamentelor din zonă. Au fost mereu probleme în zona Lido cu iluminatul. 3-
4 stâlpi funcŃionau, 5 nu, tocmai pe motiv că reŃelele erau fie supradimensionate, 
fie vechi, şi atunci cu ocazia acestei reabilitări era nedrept, domnule Ghergan,  
să nu acceptăm şi iluminatul total, cu stâlpi moderni, cu reŃele noi ş.a.m.d. Poate 
că am avut şi un atu în plus că nu eram ferm convinşi că am fi reuşit să luăm de 
la I.R.E., având în vedere că este totuşi partener privat şi era destul de dificil să 
facem lobby şi să preluăm. 
 Dl.Ghergan Florian 
 S-a preluat acum? 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 S-a preluat acea reŃea toată, inclusiv la Hotel Deva. Nici noi nu ne 
explicăm de ce în mod sistematic nu vrea să cedeze toate aceste reŃele. Acum, 
în mare ştim de ce.  Au contracte semnate cu stâlpii de iluminat pentru diferite 
reclame şi pentru diferite contracte cu cei de la televiziunile prin cablu şi probabil 
că Ńin la chestiunea aceasta, deşi ar trebui măcar să le repare. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Domnule Primar, doamna Preşedinte, stimaŃi colegi,  pe tema  sensului 
giratoriu probabil se va mai discuta încă 10 ani de acum încolo. Problema este 
clară din punctul meu de vedere.  Sensul este făcut, lucrările suplimentare s-au 
executat. Cine doreşte să le vadă are acces şi la datele scrise, datele tehnice şi 
nu are decât să o facă. Sunt de acord cu suplimentarea lucrărilor şi a devizului 
estimativ. Numai sutele de metri pătraŃi de asfalt care s-au introdus acolo şi 
bordurile care s-au schimbat,  depăşesc cu mult valoarea asta. Cine doreşte 
explicaŃii suplimentare, se pot adresa personalului. 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.łonea Vasile 
 StimaŃi colegi, argumentaŃia pe care am ascultat-o de la fiecare, vine şi-mi 
confirmă exact temerile mele în sensul că ceea ce spune şi domnul Oană,  întâi 
să votăm şi după aceea mai discutăm. Este o chestie, îmi place şi sistemul 
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acesta.  Îmi place spus în ghilimele.  Domnul Panduru spune că îi place foarte 
mult.  
 Este o treaba de multimiliardari care-şi fac plăcerile mici cu sume mari. 
Noi nu ne gândim că nu sunt banii noştrii. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Dăm şi nume, Hrebenciuc sau Murărescu. 
 Dl.łonea Vasile 
 ŞtiŃi dumneavoastră destule. A doua problemă este că proiectul acesta, eu 
spun că este făcut de specialişti. VeniŃi să spuneŃi că nu a ştiut ce face acolo, nu 
a ştiut că trebuie iluminat public într-un oraş, în mijlocul oraşului. Asta este  
galusca pe care trebuie să o înghiŃim noi ca să aprobăm treaba aceasta.  
 Treaba cu licitaŃia, cum spunea domnul Gabriel, dacă se merge pe “mână 
moartă ca la pocker” într-o licitaŃie şi unul licitează un miliard şi celălalt 
cunoscătorul 20,  câştigă automat următorul. De unde aŃi scos şi metoda 
aceasta? Aşa este foarte simplu. Oricând avem, vor merge  băieŃi deştepŃi “pe 
mână moartă”, stă frumos, licitează ei acolo, câştigă  şi după aceea nu “mai are 
negri pe plantaŃie” şi o ia următorul cu 20 de miliarde. Nu! Trebuie să se facă din 
nou licitaŃie, să se facă comisie nu aşa, dăm cât vrem şi cui vrem. Nu sunt banii 
noştri, domnule Primar.  Din banii dumneavoastră puteŃi să daŃi cui vreŃi şi cât 
vreŃi. Aceştia sunt banii publici. Asta trebuie să facem aici că de aceea nu discut 
nici la D.N.A., nici în altă parte. Discut aici deschis şi aici vreau să ştie şi publicul, 
prin intermediul presei, să vadă unde se duc banii şi cu câtă uşurinŃă îi cheltuim. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Eu vă răspund cu acelaşi uşor ton ironic, chiar sarcastic pe alocuri. Una 
este mentalitatea miliŃianului, a poliŃistului şi a procurorului care are o comandă şi 
îşi urmăreşte un scop, un scop de regulă al răului pentru că atâta timp cât nu se 
va  epura şi se va creiona o nouă  cu adevărat modernă şi care de altfel ar trebui 
să fie în subordinea dumneavoastră şi nu în subordinea unei comande de sus. 
Acolo îmi asum şi eu responsabilitatea că încă plângem şi am la ora actuală 
ministru căruia îi cer atât cât pot eu sigur, să treacă o dată şi să nu se mai lase 
păcălit de minciuna predecesorilor săi Blaga, Rusu, Dudu Ionescu şi alŃi 
mincinoşi care au parcurs o etapă şi se opun democraŃiei. Ar trebui să fie în 
subordinea dumneavoastră şi nu a lor. Nu o fac, pentru că ştiu de ce nu o fac.  
 Din punct de vedere al constructorilor, te rog să mă crezi, ca consilier, ca 
prieten şi ca oameni care combatem aici ce este bine şi ce este rău,  aveŃi de 
foarte multe ori dreptate, dar din punct de vedere al constructorului trebuie să 
alegem întotdeauna un constructor serios care duce lucrurile până la capăt 
indiferent că sigur că opoziŃiei nu-i place un lucru finalizat şi un lucru de 
anvergura celui făcut în municipiul Deva. 
 Dl.łonea Vasile 
 Acum aberaŃi! 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Este clar că ei vor vrea întotdeauna să nu aprobăm absolut nimic, să 
lăsăm lucrurile toate  încurcate, dacă am putea să nu finalizăm nici un obiectiv, şi 
de aici sigur că rezultă o luptă. Dar, să ştiŃi că, constructori serioşi sunt foarte 
puŃini, domnule consilier şi pe foarte puŃini ne putem  baza cu adevărat. 
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 Dl.Ardelean Nelu 
 Să mai aibe şi finanŃare proprie. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Şi să mai aibe şi finanŃare proprie. Nu am auzit zicând în consiliu măcar o 
dată, cineva să zică dintre dumneavoastră din opoziŃie ”totuşi vă felicităm că aŃi 
găsit un teren de 3 milioane pentru spital, că aŃi găsit o finanŃare pentru parc de 2 
milioane de euro – sunt totuşi bani -, că aŃi găsit o finanŃare de la ISPA de 60 de 
milioane de euro”. Sunt totuşi nişte bani aduşi aici! Aşa că, înclin să dau dreptate 
domnului Panduru că nu ne uităm chiar la nişte lucruri care trebuiau făcute şi am 
dat exemplu cu iluminatul.  
 Nu spun că, nu ar trebui deveni o practică şi nici mie nu-mi convin aceste 
lucruri şi nu mă încântă pentru că dumneavoastră vă  clădiŃi o poziŃie aici în faŃa 
televiziunilor şi lumea vă va asculta, zice “Domnul łonea are dreptate” iar eu mă 
lupt cu colegii din executiv pe care trebuie să-i ascultăm împreună ca să justifice. 
Nu Mircia Muntean  neapărat le-a spus “băi băieŃi aveŃi grijă ca în două şedinŃe 
de consiliu să-i aburiŃi pe consilieri cu suplimentări”. Nu! Mi-ar fi  fost cel mai 
convenabil ca în prima şedinŃă de acum 2 luni, lucrurile să se aşeze definitiv, să 
nu existe un cablu rupt, un cablu schimbat, un bec în plus, o cărămidă şi o zonă 
florală suplimentară, ca să fiu eu acum liniştit că lucrurile nu decurg aşa, pentru 
că lucrăm cu constructor, cu constructor român. Aşa cum suntem noi, aşa sunt şi 
constructorii. Aşa cum este societatea, aşa sunt şi oamenii aceia de pe şantier. 
 Acesta este punctul meu de vedere pe care cât de cât dintr-o experienŃă 
de 12 ani îl am. 
 Dl.Vasiu  Tiberiu 
 La licitaŃii în general se vine cu oferte,  se publică un anunŃ în ziar. Nu 
există nici o intenŃie din partea noastră de a da lucrările către unul sau către altul. 
În nici un caz nu se face aşa ceva.  
 Referitor la preŃ, fiecare vine cu un anumit preŃ şi cu alŃi factori pe baza 
căruia se atribuie o licitaŃie. Dacă vi se pare că un preŃ este prea mic, putem cere 
explicaŃii de ce este preŃul atât de mic faŃă de altele care să zic mi se  par 
corecte.  
 La observaŃia domnului Ghergan, daca se face o dispoziŃie de şantier, ne 
trebuie un anumit timp să luăm legătura cu proiectantul  ca să ne comunice 
cantităŃile pentru ceea ce se plăteşte în plus şi să se facă de către executant 
devizul în baza  preŃurilor din oferta iniŃială. 
 Trece un pic de timp, poate o săptămână, poate 10 zile motiv pentru care 
de abia astăzi am venit în faŃa dumneavoastră cu acest proiect. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Spitalul l-a câştigat Termo……., cetatea a câştigat-o domnul Armăşescu. 
Domnule, ce să fac? Să mă apuc să le pun frâne, să le spun că tot ce faci, faci 
rău? Domnule, trebuie să colaborez. Am fost şi aseară, am fost şi azi noapte m-a 
chemat domnul Ateu, am stat de vorbă, au fost profesorii de la Cluj, a fost 
domnul Boliziu pe care l-aŃi văzut şi aseară cu Primarul din Sinaia într-o 
dezbatere maraton de 3 ore. Asta este, trebuie  să conlucrăm împreună. Toate 
lucrările noastre vă rog să mă credeŃi nu fac cât cele a lui  Tibi de pe cetate şi 
sunt lucrări interesante. Eu pot estima că în acelea 500 de miliarde el îmi 
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reabilitează un element din 1280 şi că, costă 2 miliarde? Suntem în măsură? Nu 
suntem! Este expertul care provine din cadrul comisiei din Ministerul de cultură. 
Nu pot eu să estimez în consiliu că este mult sau că este puŃin. Am optat pentru 
această  variantă, a fost un vot majoritar. Vreau să vă spun că profesorii aseară 
şi domnul Armăşescu  mi-au arătat negru pe alb şi câştigul pe care-l are consiliul 
local. Nu în 2 ani, nici în 3, dar în 10 ani se pot estima costuri de 1 milion de euro 
pe an ori, lucrarea costă 12 milioane. Nu o facem într-un an, o facem în 2-3 ani. 
Arătăm lumii şi  turiştilor că punem ceva acolo, că conservăm ceea ce există.  De 
aici aş vrea să analizăm fiecare cu maximă responsabilitate ceea ce vorbim şi 
ceea ce spunem. Una este să pozezi în faŃa presei şi alta  este  să construieşti, 
să faci  la faŃa locului.  
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar, sunt nevoit să răspund pentru  că dumneavoastră  
afirmaŃi că noi nu suntem de acord cu investiŃiile pe care le faceŃi. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Nu am spus aşa ceva. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Aşa aŃi spus, că noi întotdeauna suntem împotrivă şi că vrem să plănuim o 
altă politică pe ceea ce faceŃi dumneavoastră. Dar, vreau să vă spun că noi 
suntem împotrivă doar atunci când observăm că lucrurile nu sunt în regulă. 
Acum, văd că nu aŃi luat nici o măsură. De ce nu aŃi luat nici o măsură 
dumneavoastră dacă aŃi văzut că  acea firmă s-a retras, să nu o mai primiŃi la 
alte licitaŃii, să faceŃi ceva. O fi mare Strabag-ul ăsta, o fi mare dar dacă  pe noi 
ne păcăleşte că vine la licitaŃie şi se retrage din licitaŃie, haideŃi domnule să-i 
spunem “Domnule Strabag  eşti cea mai mare firmă de nu ştiu unde, dar la noi 
nu mai veni, nu mai veni că ne faci de ruşine. Vii şi ne încurci licitaŃiile, faci lucruri 
din astea”. VedeŃi, din cauza asta am pus problema, pentru că lucrurile nu sunt 
clare. În aceiaşi zi.... 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cadru legal nu aveŃi, dar Ńinem cont de ce propuneŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Erau 3 firme deci, nu era nici o discuŃie să vină alŃii. Erau 3 firme care 
toate erau puternice şi oricare dintre cele 3 care au participat puteau să facă o 
lucrare de calitate, nu a spus nimeni nimic despre el, dar în momentul în care în 
timpul şedinŃei cel care are preŃul mai bun cedează şi pleacă ca să lase pe 
altcineva, deja  sunt semne de întrebare şi, şi dumneavoastră ar trebui să vă 
întrebaŃi. Este ceva acolo. De ce nu a venit cu 2 săptămâni înainte? De ce în 
timpul şedinŃei? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am repetat licitaŃia, domnule Ghergan. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu aŃi repetat-o din cauza asta. Nu s-a repetat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Din cauza asta am repetat-o. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 AŃi repetat-o că erau preŃurile mai mari decât preŃurile aprobate, după care 
s-a venit cu preŃuri mai mici, iar cel care a avut preŃul cel mai mic a ieşit din 
licitaŃie în momentul când s-a atribuit. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ce putem face, concret? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule, există lege. Trebuie să vedeŃi de ce a venit acela şi nu-l mai 
primiŃi la următoarele licitaŃii. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Nu avem cadru legal. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Cum să nu? RefaceŃi licitaŃia, asta este cadrul legal. Asta vreu să vă spun,  
nu cred   că am fost împotrivă să se facă. Dumneavoastră greşiŃi,  încercaŃi să ne 
puneŃi pumnul în gură ca să nu vă spunem unde greşiŃi dumneavoastră şi nu 
este corect. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Doamne fereşte! 
 Dl. Ghergan Florian 
 Deci,  vrem să vă spunem atunci când greşiŃi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Mi-am propus să nu discut problemele ilegale care se fac aici, pentru că 
nu era de competenŃa acestei şedinŃe să analizăm treaba aceasta. ŞedinŃele de 
consiliu extraordinare parcă ar fi o catastrofă. Nu este nici o catastrofă să nu 
suplimentăm lucrarea de la sensul giratoriu cu o altă lucrare. Trebuia să fie într-o 
şedinŃă ordinară. 
 A doua chestiune,  îmi pare foarte rău să observ că domnul Primar  tot 
politician rămâne şi nu vrea să fie Primarul Devei.  Politica îl interesează. 
DovediŃi aici în faŃă la toată lumea că Primarul de la Orăştie a făcut acelaşi lucru 
de 3 ori mai scump. Vă rog să o dovediŃi la şedinŃa următoare sau când vreŃi 
dumneavoastră. Dacă nu dovediŃi, înseamnă că aruncaŃi praf în ochi la toată 
lumea. Permanet amestecaŃi politica cu administraŃia locală. Vă rog să mă 
credeŃi că eu, mă refer la mine.  
 Am acelaşi interes, dar nu pot să trec cu vederea faptul că sunt sute de 
străzi în Deva fără canalizare, fără apă, fără trotuare, fără drum. În toată Deva 
dacă te duci... mergeŃi aici în faŃa Primăriei unde lucraŃi  tot timpul, nu este o 
zonă verde ca lumea făcută şi facem lucrări mastodonte. Să le facem şi pe alea, 
nu am nimic împotrivă, dar haideŃi să rezolvăm problemele astea de care  ne 
lovim zi de zi, de gropi, de zone verzi...O să ziceŃi că este populism. Nu este nici 
un populism. Aşa văd eu lucrurile. 
            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 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

          3 voturi împotrivă (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Ghergan  
                             Florian şi Dl. łonea Vasile  ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.349/2007 
 D-na Luchian Mirela 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi 
declar închise lucrările şedinŃei.  

 
 

Deva, 14 august 2007 
 
 

Preşedinte de şedinŃă, 
Consilier,       Secretar 
Luchian Mirela                 Jr. Sârbu Laura 
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Stănici Ramona Silvia 


