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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 17  octombrie 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.2305/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Inisconi 
Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

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 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dna Mihet Daniela, dna Hategan Marinela, dnul 
Panduru Carol, dnul Kovacs Francisc şi dnul Toth Andrei. 

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

În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru 
prezentarea proiectului ordinii de zi:        

 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

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

1. Aprobarea deplasării directorului executiv al Primăriei municipiului Deva, 
domnul Ludovic Szots, în perioada 23-27 octombrie 2007, la Cracovia-Polonia, 
pentru lansarea oficială a proiectului “Model” in cadrul celui de al 4-lea forum 
BISE;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
2. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare 

amplasare blocuri de locuinŃe colective “Ansamblu rezidenŃial Trident” Deva, 
str.Pietroasa, f.n.; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
 
 
 
 
 
  Diverse 

D-na Luchian Mirela 
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Supun la vot ordinea de zi prezentată    
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 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 punctul 1 se adoptă cu votul majoritatii 
membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 2 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor 
locali in functie. 
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării 

directorului executiv al Primăriei municipiului Deva, domnul Ludovic Szots, în perioada 23-
27 octombrie 2007, la Cracovia-Polonia, pentru lansarea oficială a proiectului “Model” in 
cadrul celui de al 4-lea forum BISE;  

D-na Neicu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
A mai fost o  dată o participare la forumul acesta, cine a fost atunci? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Eu am fost prezentă şi am făcut şi un raport cu ceea ce s-a discutat atunci. 
Dl.łonea Vasile  
Mă gândeam să fie continuitate, să mergeŃi tot dumneavoastră. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Domnul Szots Ludovic este membru în cadrul forumului BISE. Alegerea a avut loc 

anul trecut. După ce m-am întors eu, au avut loc alegeri şi dânsul este membru. 
Dl.łonea Vasile  

 Nu mai înŃeleg nimic. Trebuia să meargă şi rândul trecut tot dumnealui. 
D-na Secretar Sârbu Laura 

 Trebuia să meargă domnul Primar şi dânsul m-a delegat pe mine să merg în locul 
dumnealui. 
 Dl.łonea Vasile 
 Trebuia să fie continuitate. Dacă sunt forumurile acestea, discută o anumită 
problematică, da?! 

D-na Secretar Sârbu Laura 
 PuteŃi  să mă propuneŃi să merg eu, că merg cu plăcere. 

Dl.łonea Vasile 
Sau, este o simplă plimbare asta?! 

            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 16  consilieri prezenŃi. 
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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.420/2007 
Punctul 2 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru realizare amplasare blocuri de 
locuinŃe colective “Ansamblu rezidenŃial Trident” Deva, str.Pietroasa, f.n.; 

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

 Domnul arhitect Enedy Dan este prezent aici şi cred că ar fi bine să prezinte situaŃia. 
 Dl.Enedy Dan  
 Prezenta documentaŃie a fost iniŃiată de către S.C. Quasar S.A. în asociere cu Primăria 
Municipiului Deva. Pe o suprafaŃă de teren de aproximativ 11.000 mp se propune realizarea 
unui ansamblu de locuinŃe cu regim de înălŃime demisol, parter şi variate ca şi regim de 
înălŃime între 4 etaje şi 11 etaje,  destinate locuirii la un nivel de confort conform normelor 
europene. Ansamblul este prevăzut cu parte de garaje în întreg demisolul construcŃiilor, cu 
partere comerciale şi zonă de locuit.  
 În principiu, s-au obŃinut avizele tuturor furnizorilor de utilităŃi. Planşele expuse cred 
că sunt suficient de sugestive pentru ce se doreşte în această zonă. Considerăm că este bine 
venită o investiŃie de  locuinŃe în care participarea Primăriei împreună cu S.C. Quasar S.A. 
înseamnă participare cu cote de teren,  revenindu-i procentul aferent de locuinŃe consiliului. 
 În rest, amănuntele sunt scrise şi au fost prezentate în cadrul comisiei tehnice de 
urbanism. 
 Dl.Teban Andronic 
 O întrebare am şi eu.  A început lucrarea sau nu a început? 
 Dl.Enedy Dan  
 Nu a început.  
 Dl.Teban Andronic 
 Eu am trecut  azi pe acolo şi am văzut că se excavează terenul. 
 Dl.Enedy Dan  
 Nu a început. Terenul de care discutăm este cuprins în această zonă. Partea limită a 
terenului studiat este aceasta dar aici sunt în curs de execuŃie nişte construcŃii. (explică pe 
planşă). 
 Dl.Teban Andronic 
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 Aici, unde vorbesc eu, este vorba de terenul acesta. 
 Dl.Enedy Dan 
 Între strada Pietroasa şi centrala termică. 
 Dl.Teban Andronic 
 Unde au fost adăposturile acelea, că au fost nişte construcŃii. 
 Dl.Enedy Dan 
 Nu, au fost nişte şoproane. 
  
 Dl.Teban Andronic 
 Acolo se lucrează de o săptămână  şi azi dimineaŃă am fost pe acolo. Se excavează 
pământul, se fac nişte săpături, de aceea am întrebat.   
 Dl.Enedy Dan 
 Deci, acolo ce s-a întâmplat?! Terenul a fost vandalizat, construcŃiile care au fost au 
ajuns să fie nişte ruine, s-a furat fier şi tot ce a fost acolo. Resturile respective se adună, se 
eliberează terenul pentru a putea …. Mai trebuie să fac o mică precizare. În contractul de 
asociere s-a discutat inclusiv  că este în vecinătatea blocurilor  Mintiei. Acest punct termic, 
centrala termică nr. 17, care există în zonă… s-a încheiat un protocol şi în urma demarării 
ansamblului această centrală va fi refăcută ca să preia întreaga zonă. Ce se face acum, se face 
doar pentru identificarea reŃelelor şi pentru eliminarea molozului. 
 Dl. Teban Andronic 
 Repet, eliberarea molozului şi construcŃia care a fost demolată acum câtva timp, acela 
s-a luat şi acum se lucrează la excavare.  
 Dl.Enedy Dan 
 Domnule consilier, vreau să vă spun următorul lucru. Este imposibil să înceapă lucrul 
pentru că nu este terminat proiectul tehnic. Nu se poate! 
 Dl. Teban Andronic 
 Eu v-am întrebat dacă este aceiaşi lucrare de care vorbiŃi. 
 Dl.Enedy Dan 
 Încă nu este elaborat proiectul tehnic. Se lucrează la partea de studiu. Încă nu ştim 
fundaŃia cum este. 
 Dl. Teban Andronic 
 Bine. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 O întrebare. Proiectul prevede şi trotuar pe partea aceea de stradă unde se construieşte 
blocul? Strada aceea  nu are pe partea dreaptă cum mergi trotuar. 
 Dl.Enedy Dan 
  Sunt prevăzute trotuare pe toate părŃile, sunt prevăzute locuri de parcare pe toate 
părŃile. 
 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Ne interesează strada că acolo  este o problemă de circulaŃie. Se plâng oamenii. 
 Dl.Enedy Dan 
 Pe strada Pietroasa este prevăzut  trotuar. Se şi vede pe planşă, este prevăzut. 
            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 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. 
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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.421/2007 
 
 
Diverse 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna Preşedinte, am citit în ziar o scrisoare deschisă semnată de o parte dintre 
consilierii noştrii şi am un gust amar pentru că această scrisoare deschisă şi ceea ce scrie în 
ea nu are nici o legătură cu ceea ce s-a discutat în Consiliul local despre oportunitatea 
primirii reprezentanŃilor pimăriei italiene la noi, la Deva. Ce s-a discutat aici, a fost 
dacă......domnul consilier, colegul nostru, a ridicat problema că i se pare că sunt prea mulŃi 15 
reprezentanŃi din partea Consiliului local. Nimeni nu a spus, nimeni nu a prezentat acest 
proiect, nu s-a discutat despre acest proiect. S-a discutat despre prezenŃa, despre sumele care 
sunt repartizate de către consiliu pentru această acŃiune. În articol nu se spune nimic despre 
acel proiect de hotărâre.  

Deci, cred că ar trebui să fim puŃin mai atenŃi când facem referire la colegii noştrii şi 
să fim corecŃi. Vă mulŃumesc. 

Dl.David Ioan 
Am primit aici un protest, cred că toŃi consilierii l-au primit, din partea unui mare 

număr de jurnalişti care ne solicită demiterea directorului aflat la cârma teatrului. Se solicitită 
demiterea de către noi a directorului aflat la conducerea teatrului. Este acuzat de 
comportament agresiv faŃă de angajaŃii instituŃiei, de reprezentantul instituŃiei aflat în mod 
justificat în control la teatru şi de agresarea în data de 19 septembrie 2007 a doi jurnalişti.  

Nu puteam trece cu vederea pentru că protestul l-am primit toŃi.  Aş dori să discutăm 
cine, ce opinie are în această situaŃie. Probabil că ar trebui să avem o discuŃie cu domnul 
director în sensul că.... 

Dl. Morar Marcel 
Probabil ar trebui să iniŃiem o astfel de discuŃie la care să fie prezent domnul director, 

domnul primar, întreg Consiliul local şi Consiliul de administraŃie, toŃi cei interesaŃi de 
rezolvarea acestei probleme. 

Dl.David Ioan 
 Nu am făcut decât să citesc protestul, nu am făcut nici o apreciere la adresa domnului 
director decât ceea ce scrie aici. Dacă nu veneai cu această propunere, o făceam eu, să avem 
o discuŃie de faŃă cu dânsul. 
 Dl. Morar Marcel 
 Aşa mi se pare corect, să avem o discuŃie în prezenŃa tuturor factorilor implicaŃi. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Cred că acum se justifică demisia mea din Consiliul de administraŃie de la teatru, 
pentru că am anticipat că se vor întâmpla chestii de genul acesta. De aceea am şi plecat. 
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 Dl.łonea Vasile 
 Protestul jurnaliştilor mie mi se pare firesc. Comportamentul domnului director este 
abuziv nu numai faŃă de ziarişti, eu  aş spune chiar un cuvânt mai greu „execrabil” la un om 
care se pretinde un om de cultură.  Cultura nu se face cu pumnul, se face cu idei.  

Domnul direcor a avut un comportament abuziv şi respingător şi faŃă de noi, 
consilierii, dacă vă aduceŃi aminte.  

Dl.David Ioan 
Aşa este. 
Dl.łonea Vasile 
AduceŃi-vă aminte de ieşirea domnului consilier Oană care a trebuit să-l pună la 

punct, chiar depăşindu-şi limbajul. Domnul Oană este un consilier, un tip calm cu un limbaj 
controlat. L-a făcut să treacă peste acest limbaj tot datorită comportamentului. 

Domnul director are impresia că toată lumea trebuie să .... pentru că face nişte 
reclame la  maşini decapotabile, toată lumea trebuie să fie atentă şi să-i stea slugi aşa, la 
picioare.   

Se impune o discuŃie neapărat cu domnul director în consiliu, să spună unde vrea să 
ducă această instituŃie că nu o duce nicăieri spre bine deocamdată. Aş mai solicita ca la 
discuŃia, care să fie în şedinŃa următoare,  domnul director să vină să ne justifice în baza cărui 
contract sau cărei convenŃii se plătesc sume de bani actriŃei Magda Catone şi pentru ce şi de 
când nu a mai venit dumneaei la Deva, să ştim şi noi pentru ce plătim,  că plătim totuşi bani 
publici aici. Lunar se varsă nişte sume în contul, pe cardul actriŃei Magda Catone şi nu am 
prea văzut-o în localitate. Să vedem ceva să justifice. 

Dl. Ghergan Florian 
Conform legii există Consiliu de administraŃie. Cred că în primul rând Consiliul de 

administraŃie trebuie să ia act de acest protest, să facă o analiză serioasă pentru că acolo 
există şi un reprezentant ai celor care protestează probabil. Sunt şi situaŃii, aŃi mai văzut că 
am mai primit proteste şi din partea sindicatului şi ar trebui reprezentantul nostru din 
Consiliul de administraŃie  să ne facă apoi un material  în care să ne spună care este situaŃia şi 
ce măsuri s-au luat acolo referitor la ceea ce se spune aici. Eu cred că ar trebui găsită o 
soluŃie pentru că imaginea aceasta care se crează, ne face să ne fie ruşine că noi suntem cei 
care am numit, noi suntem cei care încercăm să găsim soluŃii pentru teatru şi uitaŃi-vă că 
lucrurile acestea se întorc împotriva noastră, această imagine pe care ne-o face domnul 
director. 
 D-na Luchian Mirela 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva, 17 octombrie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Luchian Mirela               Jr. Sârbu Laura 
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Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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