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Proces - Verbal 
încheiat astăzi,  30 august 2007,   în şedinŃa  extraordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2014/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 15 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin, domnul 
Viceprimar Ioan Inisconi, 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. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Domnilor consilieri, vă rog să mă ascultaŃi puŃin. A fost la Consiliul judeŃean şedinŃă de 
consiliu şi toate municipiile au aprobat acest proiect mai puŃin municipiul Deva. Se numeşte 
“Aprobarea iniŃiativei elaborării documentaŃiei « Plan de amenajare a teritoriului zonal, 
interorăşenesc Deva-Simeria-Hunedoara-Călan-Băcia-Peştişu Mic » ”. Acum colegele noastre 
lucrează la proiectul de hotărâre şi este gata în 5 minute. O să vă rugăm, după ce-l votăm ca 
punct suplimentar, să se retragă comisia ca să-l discute. Vă rugăm ca înainte să-l votăm ca 
punct suplimentar ca să putem începe şedinŃa. 
 Dl.łonea Vasile  
 IniŃiator cine este? 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 IniŃiator este domnul Primar Mircia Muntean. 

Dl.Teban Andronic 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinŃa 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 15 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul Ardelean Nelu, doamna Hategan Marinela, 
doamna Luchian Mirela, doamna Breazu Maria, dl. Borbeanu Simion şi d-na MiheŃ Daniela.    

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Viceprimar Oancea Nicolae 
Florin, domnul Viceprimar Ioan Inisconi, 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 doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 23 august 2007, precum si a 
proceselor verbale ale sedintelor 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 23 august 2007, însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 23 august 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară prin DispoziŃia Primarului 
nr.1936/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Teban Andronic. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 5 puncte şi 3 puncte suplimentare. S-au 

adoptat 8 hotarari, respectiv de la nr.350-357.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 23 august 2007.  
Dl.Teban Andronic 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 august 2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 23 august 2007 se aprobă cu unanimitatea  de 

voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 

În continuare, dau cuvântul d-lui viceprimar Oancea Nicolae Florin pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi:        
           Ordinea de zi este următoarea: 

I. I    Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Aprobarea deplasării domnului primar Mircia Muntean si a domnului Ludovic Szots în 

oraşul Szigetvar – Ungaria, în perioada 1-5 septembrie 2007; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Aprobarea modificării si completarii Hotararii Consiliului local nr.352/2007 privind 
aprobarea deplasării delegaŃiei reprezentante a Primăriei municipiului Deva în oraşul 
Szigetvar – Ungaria, în perioada 7-9 septembrie 2007;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Hotarârii Consiliului local nr.123/2004 privind înfiintarea comisiei de 

avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, ulterior modificată;  
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate 
in intravilanul municipiului Deva, conform art.36 alin.2,3 şi 6 din Legea nr.18/1991, 
republicata şi a Legii n.1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea tarifului pentru apă potabilă şi canalizare-epurare din municipiul Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului 

Deva, cultelor religioase  române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept 
privat si asociatiilor pe ramură de sport judetene, care desfăşoară activităŃi nonprofit 
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Promovarea şi depunerea proiectului “Consolidare mal şi protectie conductă de gaz 

metan, str.Aurel Vlaicu, municipiul Deva” pentru finanŃare la Ministerul Mediului şi 
Gospodaririi Apelor – AdministraŃia Fondului pentru Mediu; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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8. Modificarea statului de funcŃii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Deva şi subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatorul proiect:  
1.Aprobarea iniŃiativei elaborării documentaŃiei “Plan de amenajare a teritoriului zonal 

interorăşenesc Deva-Simeria-Hunedoara-Călan-Băcia-Peştişu Mic”. 
Dl.Teban Andronic 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 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 1,2,3,5,7,8 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 6, punctul 1 suplimetar se adoptă cu 
votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea 
nr.215/2001, republicata proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 4 se adopta cu 
votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea punctul 2 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

domnului primar Mircia Muntean şi a domnului Ludovic Szots în oraşul Szigetvar – Ungaria, 
în perioada 1-5 septembrie 2007; 

D-na Neicu Dana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Eu nu pot să nu vă reŃin cu o întrebare chiar dacă o să par unora răutăcios. Văd aici că  

se participă la deschiderea oficială a ştrandului în perioada 1-5 septembrie. Totuşi, să mergi să 
deschizi un ştrand 5 zile, asta mi se pare un sejur aşa. Eu chiar am spus, în  perioada aceasta de 
ce să nu meargă domnul Primar acolo, poate se şi tratează. Mi se pare cam mult. 
 Mai jos văd aici o altă justificare: “Luând în considerare faptul că şi în municipiul Deva  
se derulează o investiŃie de acelaşi gen,  datele tehnice privind obiectivul mai sus menŃionat vor 
fi de folos Consiliului Local Deva”. Nu are cu ce să ne fie de folos. Dacă era un proiect 
managerial,  este altceva nu un Ştrand. Nu prea bate.  Măcar dacă minŃim, să minŃim frumos. 
            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu  13 voturi pentru şi  
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           2 abŃineri (Dl. łonea Vasile şi Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  13 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  12 voturi pentru şi  

           3 abŃineri (Dl. łonea Vasile,Dl. Kovacs Francisc şi  

                           Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi  

           3 abŃineri (Dl. łonea Vasile,Dl. Kovacs Francisc şi  

                           Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi  

           3 abŃineri (Dl. łonea Vasile,Dl. Kovacs Francisc şi  

                           Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi  

           3 abŃineri (Dl. łonea Vasile,Dl. Kovacs Francisc şi  

                           Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  12 voturi pentru şi  

           3 abŃineri (Dl. łonea Vasile,Dl. Kovacs Francisc şi  

                           Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.358/2007 
Punctul 2  

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

completarii Hotararii Consiliului local nr.352/2007 privind aprobarea deplasării delegaŃiei 
reprezentante a Primăriei municipiului Deva în oraşul Szigetvar – Ungaria, în perioada 7-9 
septembrie 2007;  

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

            Dl. Teban Andronic  
            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 15  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.Blendea Zamfir 
Propun ca din delegaŃie să facă parte domnul Stan Ion şi cei doi colegi de la U.D.M.R., 

domnul Toth Andrei şi domnul Pogocsan Ferdinand. 
Dl.Teban Andronic 
Trebuie numiŃi 4 consilieri. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun pe  domnul łonea Vasile. 
Dl.łonea Vasile  
Refuz să fac parte din delegaŃie. 
Dl.Kovacs Francisc 
În Expunerea de motive scrie 6 consilieri iar în hotărâre scrie 4 consilieri. 
 
Dl.Teban Andronic 
Aceasta este suplimentarea, că au fost doi de data trecută. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Mai trebuie făcută o propunere dacă domnul łonea a refuzat. 
Dl.David Ioan 
Propun pe domnul Morar Marcel şi pe domnul Panduru Carol. 
Dl. Teban Andronic 
Domnule Panduru, doriŃi să participaŃi? 
Dl.David Ioan 
Pot să fie 10 candidaŃi, participă la vot. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
BinenŃeles, puteŃi face propuneri câte doriŃi. 
Dl.David Ioan 
Am făcut o propunere. Domnul Pogocsan era deja propus, domnul Morar Marcel şi 

domnul Panduru Carol. 
Dl. Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, vă rog să-mi permiteŃi să mă retrag. MulŃumesc colegului. 
Dl.Panduru Carol 
Şi eu mă retrag. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Şi domnul Panduru s-a retras. Vă rog faceŃi alte propuneri. 
Dl. Kovacs Francisc 
Propun pe doamna Mermezan Ana Elena. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Câte propuneri avem? 
D-ra Pogan Adriana 
A rămas domnul Stan Ion, domnul Toth Andrei, domnul Pogocsan Ferdinand  şi d-na 

Mermezan Ana Elena. Au fost propuşi : domnul łonea Vasile care nu a dorit să participe, 
domnul Morar Marcel şi domnul Panduru Carol la fel, nu au dorit să participe. 

Dl.Teban Andronic 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 

făcute. 
Dl. David Ioan 
Numai o secundă. S-a făcut o propunere. Întotdeauna s-a apreciat că în aceste delegaŃii 

se merge de plăcere. Nu este întotdeuna aşa. Dacă Consiliul local a considerat că trebuie să 
plece cineva sau altcineva şi votul consilierilor obligă pe respectivul să meargă, este însăşi 
exercitarea mandatului deci trebuie să meargă. Cei care refuză, nu este cazul să-i scoatem din 
listă. Vă rog foarte mult. Sunt banii consiliului local şi este exercitarea mandatului. Este 
mandatat de consiliu local să-l reprezinte acolo unde vrea. Dacă nu vrea să meargă este altceva 
dar nu se poate scoate din listă. 

Dl.Ghergan Florian 
Dacă nu vrea să participe? 
Dl.David Ioan 
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Îl obligăm, domnule Ghergan. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu se poate. Doamna Secretar, nu poŃi obliga pe cineva. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu poŃi obliga dar în acelaşi timp consilierii au datoria să-şi exercite atribuŃiile.  
Dl.Ghergan Florian 
Doamna Secretar, nu poŃi să obligi pe cineva să facă ceva împotriva .... ArătaŃi-mi într-o 

lege sau în regulament că scrie aşa ceva! Sunt 4 propuneri, supuneŃi-le la vot. 
 
 
Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan, greşiŃi foarte mult, mai citiŃi legile. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Mergem pe cele 4 propuneri. 
Dl.Teban Andronic 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 14 voturi valabile, 14 voturi valabil 

exprimate. 
- Dl. Stan Ion – 14 voturi “pentru”; 
- Dl. Pogocsan Ferdinand –14 voturi “pentru”; 
- Dl. Toth Andrei –14 voturi “pentru”; 
- D-na Mermezan Ana Elena - 14 voturi “pentru”. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.359/2007 
Punctul 3  

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

Consiliului local nr.123/2004 privind înfiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunarilor publice, ulterior modificată;  

D-na Adriana Pogan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisiei juridice a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            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 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.360/2007 
Punctul 4  

Dl.  Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
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, 
conform art.36 alin.2,3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata şi a Legii nr.1/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Dl.Siko Stefan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
La punctul 5 din tabel este o greşeală. Dânsa solicită nu la adresa cu nr. 3 ci la nr. 36. 

Să se facă corectura în tabel. 
            Dl. Teban Andronic  
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de corectarea propusă în 
tabelul nominal. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.361/2007 
Punctul 5  

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

apă potabilă şi canalizare-epurare din municipiul Deva; 
Dl. Tatar Nelu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, din motive că sunt angajat la această societate trebuie să mă  abŃin 

pentru că aşa spune regulamentul. 
Dl. łonea Vasile 
Eu aş vrea să întreb pentru că nu este precizat cum trebuie şi vă rog altă dată să 

precizaŃi  în proiectul de hotărâre, să fie clar puse toate datele pentru că nu rezultă de la cât la 
cât se majorează. Am fost întrebat şi nu am ştiut să spun. Trebuia să caut în arhiva mea 
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personală să văd cât a fost preŃul. Trebuia să puneŃi primul preŃ, că se majorează de la atât la 
atât şi care este procentul de majorare, ca să fie clar să ştiu să le spun şi oamenilor. 
 Aş vrea să ştiu vechiul tarif ca să fac diferenŃa care este procentul de majorare şi care 
este justificarea creşterii? Care e ultima dată la care s-a făcut ultimul preŃ? 
 Dl.David Ioan 
 Ultima dată a fost majorat anul trecut în martie şi a fost 1 leu şi 42 de bani. 
Actualmente este 1 leu şi 65. 

Canalizarea nu s-a majorat din 2004,  sfârşitul lui 2005,  deci sunt  aproape 2 ani. 
Cum se justifică ele? PreŃul iniŃial de 1 leu şi 42 era justificat la valoarea de peste 500 

mii mc/lună. În momentul de faŃă consumul de apă a scăzut sub 400.  Deci, 20% a scăzut şi noi 
facem o majorare de 16%. 

Necesitatea majorării provine din faptul că aceleaşi staŃii de pompare, aceiaşi oameni, 
aceleaşi instalaŃii, aceiaşi salariaŃi – reduşi efectiv pentru că am trecut şi printr-un program de 
restructurare – fac aceiaşi treaba dar pompează numai 380-400 de mii de mc faŃă de 500 de mii 
cât pompau înainte.  

 
 
Cât priveşte canalizarea, este justificată majorarea de aceleaşi chestiuni legate de 

personalul aferent şi de activitatea care trebuieşte făcută iar în plus, a început  să se aplice 
foarte serios legile referitoare la poluare. Deja suntem în situaŃia de a plăti lunar amenzi de zeci 
de milioane la serviciul de gospodărire a apelor pentru depăşirea concentraŃiilor admise. 
ConcentraŃiile admise sunt tocmai datorită scăderii consumului şi  a concentrării în apele uzate 
a substanŃelor evacuate de diferiŃi agenŃi economici şi populaŃie. 

În ceea ce priveşte votul, vreau să precizez că eu sunt salariat al societăŃii dar am drept 
de vot pentru că nu am nici un interes material. Nu sunt acŃionar la respectiva societate, sunt un 
simplu salariat. Din cauza aceasta am drept de vot atât eu cât şi domnul Blendea şi domnul 
Ghergan. 
 Dl. Roman Ioan 
 Procentul a crescut cu 16%. 
 Dl.Teban Andronic 
 A părăsit sala de şedinŃe domnul Stan Ion. 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu  12 voturi pentru şi 

           2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi 

           2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi 

           2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi 

           2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu  12 voturi pentru şi 

           2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu  12 voturi pentru şi 

           2 abŃineri (Dl. Ghergan Florian şi Dl. łonea Vasile) 
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A fost adoptată Hotărârea nr.362/2007 
Punctul 6  

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

finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Deva, cultelor religioase  române 
cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat si asociatiilor pe ramură de sport 
judetene, care desfăşoară activităŃi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de 
interes public local; 

D-na  Isabela Tusa  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizt favorabil. 

 Dl. Kovacs Francisc 
 Vreau să fac propuneri pentru două  cluburi, pentru Body Gym şi pentru Club Sportiv 
Dava, cu câte 12 mii. 
  

Dl.łonea Vasile  
 12 mii la fiecare? 
 Dl.Kovacs Andrei  
 Da. Vreau să vă spun că sportivi de la club se pregătesc pentru mondiale care au loc în 
Ungaria, respectiv, sunt invitaŃi la nişte concursuri internaŃionale în Statele Unite. Este vorba 
de campioana naŃională a României la culturism, campionul naŃional la culturism şi locul II. 
 Pregătirea lor a început cu 1 an în urmă.  Pentru ca aceşti sportivi să se poată prezenta  
la un campionat mondial, este nevoie de o pregătire de 1 an de zile. Ei muncesc 1 an ca să 
meargă la o asemenea competiŃie europeană sau mondială. Dacă noi nu-i ajutăm din punct de 
vedere financiar, tot ce am investit acolo îi de pomană. Prima chestiune. 

La Clubul Sportiv Dava, ei se pregătesc pentru intrarea în Divizia A la fotbal de sală.  
Eu zic că noi în general ar trebui să încurajăm foarte mult sportul din Deva pentru că dacă te 
uiŃi terasele, birturile şi barurile sunt tot timpul pline de tineri. Nu trebuie să ne oprim, să nu  
finanŃăm activitatea sportivă. 
 Dl.Panduru Carol 
 Da, este o propunere interesantă. După câte ştiu eu şi în alte dăŃi aceste două cluburi au 
fost finanŃate de Primărie probabil acum au fost altele mai prioritare. Consider că ar trebui să 
votăm lista aşa cum este şi la viitoarea propunere să acceptăm şi cluburile. 
 Am promovat întotdeauna interes pentru ei cât şi pentru fotbal în sală. Chiar eu am avut 
o propunere, dacă-mi aduc bine aminte. 
 Dl.łonea Vasile  
 StimaŃi colegi, eu zic că legislaŃia care reglementează acordarea de fonduri pentru 
activităŃile cultelor religioase şi cluburilor sportive spune clar că orice cult religios şi orice club 
poate accesa fonduri dacă desfăşoară  activităŃi non-profit. Eu zic că noi trebuie să încurajăm 
astfel de activităŃi şi să fim în acelaşi timp buni cu fiecare, drepŃi şi să judecăm  fără patimă 
lucrurile acestea. Trebuie să încurajăm activitatea sportivă, trebuie să Ńinem cont şi de 
rezultatele obŃinute şi de posibilitatea de autofinanŃare, de aşa natură nu să sprijinim bodegi şi 
terase pline cu beŃivani peste tot, să sprijinim oamenii care fac sport, care desfăşoară activităŃi 
culturale, care înfăŃişează un anumit cult religios şi îşi desfăşoară  activitatea  cu o moralitate 
mai ridicată decât astea pe care le sprijinim fără să vrem. 
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 Faptul că nu s-a justificat că Body Gym sau nu ştiu care a fost tăiat, este o justificare şi 
acum. Spune că a cerut mai mult decât se poate. Nu trebuie să-i dai luna de pe cer, îi dai cât ştii 
că ai. Nu înseamnă că trebuie  să-i tai de acolo. Se putea da şi clubului acesta care face 
activitate performantă, care a obŃinut rezultate la nivel mondial, care reprezintă oraşul până la 
urmă. Face şi o anumită reclamă că vin din partea municipalităŃii, vin din partea municipiului 
Deva. De aceea, ar fi bine cânt judecăm lucrurile acestea să judecăm în ansamblul lor şi fără 
patimă.  Trebuie să fim drepŃi, să fim corecŃi.  

Sunt de acord cu propunerea domnului Kovacs, o susŃin. 
Dl. Teban Andronic 
Aceiaşi propunere cu aceeaşi sumă? 
Dl.łonea Vasile 
Cu aceeaşi sumă. 
Dl. Teban Andronic 
Încă o întrebare. Fondurile care sunt aprobate - o să discutăm şi cu doamna director să 

vedem - suma respectivă, suplimentează suma totală sau  se taie de la alte cluburi? 
D-na Nicula Viorica 
Nu putem suplimenta. În buget s-a aprobat suma exactă. 
Dl. Teban Andronic 
Să veniŃi cu o propunere, de la cine să tăiem. 
Dl.łonea Vasile 
Nu am nici o reŃinere să fac propuneri şi să tai. Să se ia de la alte cluburi, de la cine are 

mai mult, cine are şi alte finanŃări. Deci, la împărŃire trebuia să se calculeze care are şi alte  
 

sponsorizări, dacă vreŃi să fim drepŃi şi corecŃi şi atunci dădeam banii aceia la cei mai 
neajutoraŃi. łinem cont şi de performanŃe. Fiecare să fie încurajat în activitatea pe care o 
desfăşoară, mai ales că desfăşoară activitate de  performanŃă. 

Dl.Teban Andronic 
Din câte ştiu eu, trebuie depus un proiect. 
Dl.łonea Vasile 
Ei au depus proiecte.  Au fost tăiaŃi de acolo că au cerut prea mult. Domnule, tăiai ce a 

cerut prea mult. 
Dl.Teban Andronic 
Au proiectele depuse, au complete? 
Dl.łonea Vasile 
Au. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nici nu se primesc dosarele dacă nu au documentaŃia completă. Se lucrează 1 lună 

întreagă, lucrează cluburile sportive ca să facă documentaŃia ca să fie în legalitate. Nu există un 
director economic ca să Ńină de banii Primăriei cum este doamna director.  

Vreau să vă spun colegului meu. Te rog să mă scuzi, vrei să le dai bani după ce se 
termină  campionatul mondial? Pierd 1 an de muncă. La altă şedinŃă? La care altă şedinŃă  că ei 
luna viitoare încep competiŃia?! S-a cerut de la începutul anului. 

Mai vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun următorul lucru. Nu există român în Ńara 
asta sau în lumea aceasta care să nu ştie de Năstase. În perioada lui Năstase şi a lui łiriac, 
sportul juvenil s-a dezvoltat enorm.   

Dumneavoastră ştiŃi ce influenŃă a avut când la sărbătoarea aceea a prezentat pe 
campionul  naŃional la culturism, pe scenă acolo? Ce influenŃă a avut asupra copiilor? Sunt zeci 
de familii care doresc să facă copii sport în toate domeniile. Este o reclamă pentru tineret. 
Trebuie să atragem tinerii către sport. Tineretul de astăzi este bolnav efectiv, este obez,  este 
plin de barbă şi nu ştiu ce. Avem posibilitatea. Sunt nişte oameni care-şi sacrifică viaŃa. Vă rog 
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să veniŃi o dată la un antrenament pe care-l fac culturiştii sau alte sporturi de performanŃă. 
VeniŃi să vedeŃi ce efort, ce se face acolo pentru a promova şi a face propagandă sportului. Eu 
cred că noi trebuie să fim primii care să facem. 

Dl.Teban Andronic 
Doamna director, avem fonduri? 
D-na Nicula Viorica 
Fondurile alocate au fost 4 miliarde lei vechi pentru culte, 4 miliarde lei vechi pentru 

sport. ToŃi banii au fost împărŃiŃi la propunerea noastră, a execuvitului, exact sub forma 
materialelor pe care le-aŃi primit. Trebuie să spuneŃi exact de unde se ia şi unde se pune în 
cadru acestui plafon. 

Dl.Teban Andronic 
Deci, acesta este plafonul. 
Dl. Ghergan Florian 
SusŃin propunerea colegului şi propun să se ia de la Clubul Sportiv Mureşul care are 

280 de mii, suma respectivă şi să se pună celor două cluburi. 12 mii la fiecare. 
Dl.Teban Andronic 
24 de mii. 
Dl. Ghergan Florian 
10% nu este o problemă. 
Dl.Toth Andrei 
Vă rog frumos să vă uitaŃi la cultele religioase, la punctele 5 şi 10.Având în vedere că 

Parohia romano-catolică în 2006 nu a cerut şi nici nu a primit, nici în 2007 nu a cerut şi nu a 
primit. Biserica creştină baptistă „Sfânta Treime” din Deva şi în anul trecut a primit şi acum. 
Propun suma de 40 de mii şi suma de 20 de mii, deci suma de 60 de mii în total să fie împărŃită  

 
 

frăŃeşte. 30 de mii pentru punctul 5 biserica baptistă şi 30 de mii la punctul 10 pentru biserica 
romano-catolică. Nu umblăm la suma totală. 

D-na Nicula Viorica 
La biserica romano-catolică s-a depus proiect pe 21 mii de ron. Nu poate primi sub nici 

o formă mai mult decât a cerut. Noi am propus 20 de mii de ron.  
Nu poate primi nimeni mai mult decât a cerut că nu are acte justificative. 
Dl.Toth Andrei 
În cursul zilei de ieri s-au făcut calcule oficiale şi am ajuns la peste 30 de mii. 
D-na Nicula Viorica 
Proiectele au fost depuse acum o săptămână pe acte concrete şi pe date concrete.  
Dl.Toth Andrei 
Suplimentează. 
D-na Nicula Viorica 
Nu se poate decât dacă purtăm o altă discuŃie într-o altă şedinŃă. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Ca să fie legal, propun să aprobăm suma pe care a mers biserica romano-catolică, de 21 

de mii. Eventual,  o să mai discutăm. AŃi văzut, este vorba despre refacerea…. 
D-na Nicula Viorica 
Anul viitor la următoarea sesiune.  Noi organizăm asemenea sesiuni de 2 ori pe an şi 

anul viitor la aprobarea bugetului discutăm. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Mai repetaŃi o dată amendamentele. La numărul 10 luăm de la numărul 5. 
Dl.Toth Andrei 
De la punctul 5. 
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D-na Nicula Viorica 
1000 de ron. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Avem două amendamente pentru sport care trebuie votate. 
Dl.łonea Vasile 
Da, 12 mii  cu 12 mii. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Să mai spuneŃi o dată de unde luăm. 
Dl.Ghergan Florian 
De la Mureşul care are 280 de mii, 12 cu 12 deci 24 de mii. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Se suplimentează la Sport cu două puncte, numărul 5 şi numărul 6. Există proiecte 

pentru ele? 
D-ra Tuşa Izabela 
Da, sunt depuse. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Să spuneŃi exact denumirea cluburilor. La tabelul cu Sport vom avea 6 poziŃii. 
D-ra Tuşa Izabela 
Club Sportiv Body Gym şi Club Sportiv Dava. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Apar două cluburi în plus, fiecare cu 12 mii. 
Dl. Morar Marcel 
Am o întrebare, doamna director economic pe cât au fost proiectele celor 2 cluburi? 
D-na Nicula Viorica 
Body Gym pe 33.000 ron şi Dava pe 36.887  de ron. 
Dl.Teban Andronic 
Trecem la votarea amendamentelor propuse. 
 
 
Supunem la vot amendamentul domnului consilier Kovacs, ca la secŃiunea Sport să mai 

vină două cluburi, numărul 5, Club Sportiv Body Gym şi numărul 6, Club Sportiv Dava şi 
fiecare să fie cu câte 12 mii, luate de la Club sportiv Muresul.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
Supunem la vot amendamentul domnului consilier Toth Andrei, propus la secŃiunea 

Culte, la numarul 5, Biserica Crestina Baptista Sfanta Treime Deva, suma de 39 mii lei iar la 
numarul 10, Parohia Romano Catolica Deva, suma de 21 mii lei. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
            Dl. Teban Andronic  
            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre, cu amendamentele votate    
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.363/2007 
Punctul 7  

Dl.  Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind promovarea şi depunerea 

proiectului “Consolidare mal şi protectie conductă de gaz metan, str.Aurel Vlaicu, municipiul 
Deva” pentru finanŃare la Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor – AdministraŃia Fondului 
pentru Mediu; 

Dl.Hogman Ioan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Teban Andronic  
            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 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 

 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.364/2007 
Punctul 8  

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

funcŃii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 
şi subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na  Felea Diana 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Teban Andronic 
Domnul Ghergan Florian a părăsit sala de şedinŃe. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.365/2007 
Dl.Teban Andronic 
Facem o pauză pentru ca, comisia de urbanism să se retragă pentru a discuta punctul 

suplimentar. 
Au fost reluate lucrarile sedintei de consiliu.  

Punctul 1 suplimentar 
Dl.  Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea iniŃiativei 
elaborării documentaŃiei “Plan de amenajare a teritoriului zonal interorăşenesc Deva-Simeria-
Hunedoara-Călan-Băcia-Peştişu Mic”. 

D-na Mădălina Roşu 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
Această hotărâre deşi a venit târziu, eu am citit-o cu foarte mare atenŃie. Cred că este 

unul dintre cele mai bune lucruri pe care acest consiliu le-a votat vreodată. Dacă această 
conurbaŃie a celor 3 oraşe v-a prinde viaŃă încetul cu încetul, zona noastră va avea nişte 
beneficii extraordinare din mai multe motive. O dată, că acesta este mersul firesc al lucrurilor. 
In al doilea rând, în felul acesta poŃi accesa mult mai uşor sume din afară. In al treilea rând, 
pentru că ne-am trezit ceva mai repede decât alŃii din România. Deci, eu propun cu toată 
deschiderea adoptarea acestei hotărâri şi orice hotărâre care urmează, legată de aceasta. 
             
 
            Dl. Teban Andronic  
            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 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.366/2007 
Diverse 
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 Dl.Teban Andronic 
 Noi am invitat anterior pe directorul de la PoliŃia Comunitară, care este prezent acum în 
sală. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Aş vrea să dau puŃin socoteală pentru activitatea PoliŃiei Comunitare pentru că în ultima 
vreme într-un ziar local « Mesagerul Hunedorean »  doamna Nicole Ebner care este prezentă 
aici a început o activitate de defăimare a PoliŃiei Comunitare. « DormiŃi liniştiŃi, poliŃiştii 
comunitari veghează pe banii noştrii ». 
 D-na Nicole Ebner 
 Nu aŃi citit bine, «vegetează ». 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Da, «vegetează ». Ce afirmaŃii face doamna în ziar ? Cum că, pe străzile Devei  câinii 
fac mizerie, poliŃia nu ia nici o măsură. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule, am citit ziarul. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 LăsaŃi-l să vorbească. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Fac o paralelă. AŃi citit ziarul şi, ce concluzie aŃi tras? 
 Dl.Teban Andronic 
 Domnule Cioflică, noi rândul trecut v-am invitat să prezentaŃi un raport asupra 
activităŃii. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Am făcut mai multe rapoarte, le-am prezentat şi consiliului local. De câte ori am făcut 
rapoarte nu s-a discutat pe tema lor niciodată. Aşa sunt cifre, cu amenzi, cu avertismente, pot 
să vă dau. Amenzi 1305, avertismente nenumărate, cuantumul amenzilor. 
 Dl.Teban Andronic 
 Ce probleme aveŃi pe care le puteŃi ridica în faŃa consiliului? 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Problemele sunt legate de numărul agenŃilor comunitari pe care-i avem pentru că sunt 
insuficienŃi. 
 Dl.łonea Vasile 
 Eu cred că domnul Cioflică are o singură problemă mare, derivată. Nu prea îşi ştie 
atribuŃiile clare. Nu ştiu dacă este de vină dumnealui, nu îl acuz că este vina lui. Trebuie să se 
clarifice o dată exact atribuŃiile, responsabilităŃile PoliŃiei Comunitare pentru că se pasează vina 
de la unul la altul. CetăŃenii intervin, cer sprijinul, ei îi trimit la PoliŃie, PoliŃia îi trimit 
altundeva şi cetăŃenii rămân ai nimănui când este vorba de rezolvat o problemă. Asta trebuie 
făcut, să se clarifice exact responsabilităŃile, atribuŃiile şi câtă putere au şi până unde pot să  
 
meargă pentru rezolvarea problemelor cetăŃenilor. Asta faceŃi dumneavoastră şi asta spun toŃi 
oamenii. Îi plimbaŃi de la Ana la Caiafa fără să le rezolvaŃi problemele. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Avem atribuŃiile. Tocmai asta este problema, « mai mulŃi locuitori ai municipiului Deva 
susŃin că ... ». Care locuitori? Nu se dă nici un nume, nu se ştie cine a solicitat, ce a solicitat. La 
ce am refuzat noi să dăm răspunsul? Doar se fac nişte afirmaŃii. «AnumiŃi cetăŃeni, găşti de 
cartier «. Ce găşti de cartier, unde, în ce cartier, cine au fost? Sunt la noi solicitări şi noi nu am 
răspuns solicitărilor?  
 D-na Nicole Ebner 
 Dacă nu ştiŃi dumneavoastră, asta nu înseamnă că nu există. 
 Dl.Cioflica Cristian 
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 Sunt la noi solicitări nominale? SpuneŃi un nume. 
 D-na Nicole Ebner 
 Nu transformăm şedinŃa de consiliu într-o răfuială personală. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Nu  mai este şedinŃă, că este sfârşit de şedinŃă. 
 D-na Nicole Ebner 
 Dumneavoastră propuneŃi ca pe următoarea ordine de zi să discutăm lucrurile acestea. 
CitiŃi cu atenŃie, nu aŃi ştiut să  citiŃi titlul articolul. Sunt declaraŃii făcute de consilierii locali. 
 Dl.Cioflica Cristian 
 Un consilier local a făcut o declaraŃie. 
 D-na Nicole Ebner 
 Domnul GuŃu să vă spună că nu a fost în stare după 6 ore să spună la ce oră se închid 
birturile din municipiul Deva. Să vă spun mai multe? 
 Dl. Cornel GuŃu 
 Doamna Nicole, dacă-mi permiteŃi.  Asemenea date ce le-aŃi cerut dumneavoastră se 
obŃin din Primărie de la serviciul specializat pe această problemă. Eu fac parte dintr-o direcŃie a 
Primăriei care nu dă informaŃii în acest sens. In obiectul de activitate al PoliŃiei Comunitare, 
acest lucru nu există. Dumneavoastră confundaŃi activitatea PoliŃiei Comunitare cu ecarisajul, 
nu vă supăraŃi. 
 D-na Nicole Ebner 
 StiŃi ce înseamnă « ecarisaj » ? 
 Dl. Cornel GuŃu 
 Nu, că eu sunt de la « cuca măcăii ». 
   Dl.Cioflica Cristian 
 Vreau să prezint cât de cât activitatea domnilor consilieri. Iarăşi se face afirmaŃia că un 
anumit cetăŃean a observat cum alŃi doi cetăŃeni în stare de ebrietate, au distrus un indicator şi 
că doi poliŃişti comunitari stăteau şi priveau degeaba. Care poliŃişti comunitari? Care este 
numele lor? Cine au fost? 
 D-na Nicole Ebner 
 Dumneavoastră ar trebui să ştiŃi. 
   Dl.Cioflica Cristian 
 Domnul de aici, care a spus, care este numele lui? Activitatea noastră se bazează, 
contravenŃiile pe care le dăm se fac conform legii, trebuie să ştim nume, prenume, adresă 
exactă.  Aici sunt doar aşa.... unii cetăŃeni... 
 Dl.Teban Andronic 
 Dumneavoastră aŃi fost chemat aici de către consilieri, de consiliu nu de doamna Edner. 
   Dl.Cioflica Cristian 
 Da, vă rog puneŃi întrebări. 
 Dl.Teban Andronic 

Cu doamna vă justificaŃi poate la dânşii la sediu, poate la dumneavoastră. 
Noi vrem să vedem care este activitatea, cum se desfăşoară. 

    
Dl.Cioflica Cristian 
AŃi spus că aŃi citit ziarul. 

 Dl.Teban Andronic 
Nu faceŃi polemică aici. 

   Dl.Cioflica Cristian 
Dacă citiŃi ziarul...... Noi nu avem la sediu. Se pot face  reclamaŃii scrise, sesizări şi noi 

să răspundem.  Nu există nici o sesizare, un nume, persoană. 
Dl.łonea Vasile  
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Domnule Cioflică, vă pierdeŃi în amănunte inutile. Pe dumneavoastră trebuie să vă 
intereseze să faceŃi din instituŃia aceasta  o instituŃie credibilă municipiului prin care cetăŃenii 
cât văd poliŃiştii comunitari pe stradă să le crească gradul de încredere, să se simtă apăraŃi. Asta 
trebuie să faceŃi dumneavoastră. Până când nu o să vă luptaŃi  pentru asta şi o să vă coborâŃi la 
amănunte din acestea inutile, nu o să reuşiŃi să faceŃi din instituŃia aceasta o instituŃie credibilă 
pentru cetăŃeni. O să se dea banii de pomană şi oamenii o să zică « uite-i şi pe ăştia merg langa 
aşa «  . 
   Dl.Cioflică Cristian 

Care oameni? DaŃi-mi un nume. 
Dl.łonea Vasile  
Oamenii din oraş. 

   Dl.Cioflică Cristian 
UitaŃi-vă eu vă dau nume concret.  Vă rog să citiŃi aici. Lazăr Nicolae, cartier Gojdu, 

bl.4, ap. 9.  Vă rog să citiŃi, eu vă dau date reale, nu « unii cetăŃeni « . 
Dl.łonea Vasile  
Lazăr Nicolae, bl. 4, ap.9. 
Dl.Cioflica Cristian 
Da, este un  nume? Deci, este un nume. Ce-mi puneŃi dumneavoastră........ 
Dl. Toth Andrei 
In atenŃia PoliŃiei Comunitare, de asemenea în atenŃia PoliŃiei Rutiere. Ce se întâmplă 

cu circulaŃia în special a căruŃelor? Exemplu concret. MarŃi după-masă între orele 16-16,30 pe 
centrul Devei erau căruŃe cu cai. Ajungem în sensul giratoriu, a făcut 2 ture şi a plecat. 

Dl.Cioflica Cristian 
Cine a văzut acea căruŃă? 
Dl. Toth Andrei 
Eu. 
Dl.Cioflica Cristian 
AŃi făcut sesizare la PoliŃia Comunitară? 
Dl. Toth Andrei 
PoliŃia Comunitară trebuie să facă ordine. Poate nu au fost pe teren, asta este altă 

poveste. 
Dl.Cioflica Cristian 
Sunt 35 de agenŃi comunitari. 
Dl. Toth Andrei 
O altă problemă. Vă rog să ŃineŃi cont şi să transmiteŃi mai departe. In oraşul Deva nu 

există indicatoare de sens, de direcŃie, de localitate. Intră cineva în centrul Devei şi dacă vrea să 
meargă spre Oradea trebuie să întrebe care este drumul spre Oradea. Nu există decât la intrare 
în Deva  şi la ieşire din Deva. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Cred că domnul director face o mare greşeală aici, că intră într-o polemică care nu este 

de această încăpere. Domnul director  a fost chemat aici de către consilieri să spună care este 
activitatea lui. Cred că ar fi trebuit dragul meu să începi cu ce atribuŃii ai avut şi care parte 
dintre le-ai îndeplinit sau nu. Restul,  ce scrie la gazetă, nu ai decât să faci un răspuns. Nu este 
de consiliul local pentru că ajungem într-o bălăcăreală  şi o zică «bă, fi atent, nici pe ăia nu-i 

  
interesează, nici pe ceilalŃi nu-i interesează » şi o să ajungi iarăşi la gazetă. Trebuia să 
spui « atribuŃiile PoliŃiei Comunitare 1,2,3,4,5, rezolvate toate 1,2,3,4,5. » atât. Nu purtăm  
discuŃii în contradictoriu. 

Dl. Cioflica Cristian 
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Una dintre atribuŃiile PoliŃiei Comunitare este de a însoŃi angajaŃii Primăriei la 
reclamaŃii şi sesizări.M-aŃi sunat,domnule Inişconi, vreodată să mă  rugaŃi să  vă însoŃesc? 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Da, este corect. 
Dl. Cioflica Cristian 
Am respectat? 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Este corect. Că v-a sunat Inişconi, că Popescu, că Georgescu, că un om din oraş, că din 

100 de cazuri  ai rezolvat 90, dar nu te cerŃi. 
Dl. Cioflica Cristian 
Nu mă cert cu nimeni. Ne îndeplinim atribuŃiile. 
Dl.David Ioan 
FaceŃi o  mare greşeală. La şedinŃa trecută sau acum 2 şedinŃe dacă-mi amintesc bine, 

domnul Oană a ridicat nişte probleme fără să critice PoliŃia Comunitară dar a sesizat nişte 
neajunsuri drept pentru care a solicitat un raport. 

Faptul că acel citat, acea problemă ridicată de domnul Oană a apărut într-o gazetă, nu 
este problema noastră şi nu avem nici un fel de control asupra gazetei în cauză sau ştiu eu, nu 
putem invoca de nici un fel. SituaŃia o puteaŃi rezolva pe altă cale, nu aici în consiliu local. Mă 
asociez părerii domnului Viceprimar Ioan Inişconi cum că problema pe care am ridicat-o noi, 
trebuia să ne-o răspundeŃi nouă şi nu să interveniŃi cu chestiuni colaterale care Ńin probabil de 
felul cum vă îndepliniŃi dumneavoastră atribuŃiile şi de faptul că presa nu poate să reflecte 
realitatea.  Probabil că, trag şi ei de tot felul de lucruri, că nu au informaŃii suficiente ş.a.m.d. 

Dl.Teban Andronic 
În sală a revenit domnul Ghergan Florian. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am o rugăminte. Colegul a ridicat o problemă cu căruŃa care se plimba pe la sensul 

giratoriu. Dumneavoastră întrebaŃi pe consilieri cine a anunŃat PoliŃia Comunitară de această 
plimbare. Eu vă întreb pe dumneavoastră. AŃi primit o sarcină strictă din partea Primarului  că 
nimeni să nu se urce la fântâna arteziană de la sensul giratoriu. Eram de faŃă când s-a sunat şi 
aŃi spus că este poliŃist acolo permanent. Ieri după-masă  la 18,10 am trecut cu maşina pe acolo, 
era plin de oameni sus şi poliŃist comunitar nu era. Cine trebuia să stea acolo? 

Dl. Cioflica Cristian 
PoliŃistul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cum îl cheamă? Vă rog să verificaŃi. Eu vă dau înscris dacă trebuie că ieri la orele 

18,20 erau oameni la fântâna arteziană şi poliŃist comunitar nu. 
Colegul meu vă dă în scris că la ce oră se plimba căruŃa pe lângă sensul giratoriu unde 

trebuia să fie poliŃist comunitar permanent. Aşa s-a angajat, că nu pune picior de om  la fântâna 
arteziană, da ? Bun şi atunci, unde era poliŃistul comunitar care trebuia să stea permanent acolo 
dacă căruŃa s-a plimbat şi eu am văzut oameni? Mă înŃelegeŃi, nu că nu vrem. 

Dl. Cioflica Cristian 
Nu am primit nici o sesizare. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie. Dumneavoastră verificaŃi prezenŃa la vreun post al angajaŃilor 

dumneavoastră? 
Dl. Cioflica Cristian 
Da, dar nu pot să fiu la toate posturile în acelaşi timp. 
 
 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
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Bun, dar nu este om la fântâna arteziană. 
Dl. Cioflica Cristian 
Trebuie să avem om la fântâna arteziană şi între timp se dărâmă gardurile în Micro 15. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu este om la fântâna arteziană. Ieri la ora 14 nu a fost, la orele 18 nu a fost şi atunci? 

Caz concret că dumneavoastră spuneŃi că « de ce ?«, că noi avem ceva cu PoliŃia Comunitară. 
Nu că avem ceva. 

Dl. Cioflica Cristian 
Atunci trebuia să sunaŃi. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie numai puŃin. La orele 18 şi 20 aveam şi eu altă treabă dar am trecut prin 

zonă. Să mă opresc eu să fac meseria dumneavoastră?  Vă promit că notez numărul de telefon 
şi când văd... să dea Dumnezeu  să nu veniŃi!   

V-am sunat eu personal când la parcare în piaŃă ce s-a întâmplat? AŃi luat vreo măsură? 
Dl. Cioflica Cristian 
Da. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu am auzit să luaŃi vreo măsură şi vă spun sigur că nu aŃi luat măsuri. Nu mi-aŃi dat 

nici un telefon să-mi spuneŃi « domnule consilier, aŃi avut dreptate, s-a confirmat sau nu s-a 
confirmat  ce mi-aŃi spus».  Am poza pe telefon şi acum cum poliŃistul comunitar stă lângă taxi 
şi taximetristul a oprit sub semnul « oprirea interzisă » în piaŃă şi nu s-a luat  nici o măsură. Nu 
se poate nici aşa. 

Dl.Kovacs Francisc 
Sunt un pic mai  vârstă decât dumneavoastră şi vreau să vă spun că, încă nimeni nu a 

câştigat războiul cu mass-media.  Este un cotidian independent iar doamna care a scris articolul 
este un ziarist cu mare experienŃă şi de bun simŃ şi are grijă ce scrie acolo, să poată dovedi că 
este adevărat. Dumneavoastră din acel articol, ca să terminăm cu el, trebuia să luaŃi un singur 
lucru. Ce credeŃi, 1% dacă este adevărat ce a scris în articol, vă rog să-l luaŃi de bun ca un 
ajutor din partea mass-mediei.  

Eu vă propun, colegilor, să facem o analiză. Problema este mult prea importantă, sunt o 
groază de greutăŃi, nu are personal, nu are echipament, nu are, nu are. Este o listă enormă.   
Sunt atâtea lucruri de făcut. Eu zic aşa, să facem o analiză separată a acestei activităŃi în care 
să-l ajutăm că el este şoimul patriei acum, acum a luat fiinŃă, nu are oameni, nu are multe şi noi 
tot sărim cu gura pe el. 

Mai vreau să vă spun, că nu pot să nu vă zic,  nu există în lumea asta sau în Europa, un 
poliŃist care să păzească o fântână arteziană. Nu există! Acolo lumea trebuie să meargă, să ducă 
copii acolo nu să... că doar nu este muzeu. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu, trebuie să o distrugem că de aceea am  făcut-o ca să o distrugem. 
Dl.Kovacs Francisc 
Nu să o distrugem. 
Dl.Panduru Carol 
Intâmplător fac parte din comisia de ordine publică. Problema este că nu există 

receptivitate nici din partea oamenilor. Aşa cum a spus domnul Kovacs şi are perfectă dreptate, 
sunt atâtea neajunsuri în activitatea pe care o depun nu numai din partea agenŃilor ci şi din 
partea lipsei de logistică care atrage după sine şi insatisfacŃia noastră privind modul cum îşi 
exercită activitatea PoliŃia Comunitară. Cred că în final, aşa cum a spus şi trebuie să recunosc 
că are dreptate, ar trebui la şedinŃa următoare să-l chemăm să prezinte o activitate de la 
începutul anului până în prezent cu toate lipsurile pe care le are şi eventual propuneri pentru a 
îmbunătăŃi activitatea poliŃiei. Să ştiŃi că pe problemele 215 Legea administraŃiei publice  
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locale, dânşii au anumite obligaŃii privind liniştea, privind diferite lucruri care se încalcă la 
nivelul unui municipiu, unui oraş, unei localităŃi de care răspund dânşii.  

Vreau să vă atrag atenŃia că pe linie de circulaŃie rutieră nu se pot implica, peste tot ce 
este pe carosabil. Pe un trotuar, pe zona verde pot aplica amenzi  sau pot aplica sancŃiuni dar pe 
carosabil nu pot exercita nici un drept. Ce se întâmplă ? De câteva ori s-a solicitat  aportul 
PoliŃiei Rutiere care vine, trage o privire, se uită, « numai pentru asta » pleacă. Nu se poate aşa 
ceva. Ar trebui şi PoliŃia Municipală angrenată în acest context încât atât ordinea cât şi liniştea 
cât şi circulaŃia rutieră  să fie aşa cum ar trebui să fie. Noi atunci am fi mulŃumiŃi, consilierii, 
când oamenii nu au nimic de sesizat. Este imposibil acest lucru dar măcar să îmbunătăŃim 
activitatea. 

Cred că până la urmă poate şi presa are dreptate şi nu consider că nu are dreptate într-un 
fel sau altul dar activitate trebuie analizată din toate punctele de vedere. Îi asiguri tot ce trebuie 
omului şi după aceea ai pretenŃii să se comporte aşa cum trebuie. Atâta timp cât nu-i asiguri 
nimic... Aproape 1 an de zile nu au avut nimic, nici măcar bastonul acela sau o staŃie sau ceva. 
Este foarte greu să-i pui să facă treabă aşa cum cer pretenŃiile la ora actuală.  

In acest sens, am zis să purcedem efectiv la propunerea pe care a făcut-o colegul înainte 
mea şi să vină în şedinŃa viitoare să prezinte un raport şi în funcŃie de raport şi  lipsurile pe care 
le are, să putem remedia activitatea dânşilor. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Tocmai pentru ca să nu mai avem şi alte necazuri, vă rog respectuos ca pentru şedinŃa 

viitoare când domnul Cioflică prezintă raportul să fie invitat comandantul PoliŃiei Municipiului 
Deva,  să fie invitat  comandantul circulaŃiei pe judeŃul Hunedoara, să fie  invitat comandantul 
circulaŃiei pe municipiul Deva pentru a purta noi consilierii o discuŃie cu dânşii  să nu mai 
ajungem în situaŃii absurde.  

Am persoană care are contract de închiriere pe locul de parcare de lângă bloc. Vine alt 
vecin şi îi ocupă locul. Sună la PoliŃia Rutieră, « nu mă amestec că este între blocuri, nu este 
treaba noastră », sună la PoliŃia Comunitară «  noi nu putem să facem nimic ». Deci, dacă vreŃi 
eu vă aduc persoana cu contractul în mână, care a sunat efectiv şi vă spune şi orele la care a 
sunat şi cu cine a vorbit că a întrebat. I s-a răspuns că ei nu au ce să facă. Nu se poate treaba 
aceasta. Unde este între blocuri intervine PoliŃia Comunitară, trebuie sunată, citată. Dacă omul 
a blocat îi dai amenda maximă că nu mai blochează, dacă acesta are contract şi plăteşte locul 
de parcare. 

Dl.Cioflica Cristian 
Conform cărei legi şi cărui articol? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cum adică? 
Dl.Cioflica Cristian 
Nu avem. Nu se poate. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Este hotărârea Coniliului local care vă obligă să aplicaŃi legea şi dumneavoastră trebuie 

să aplicaŃi acea hotărâre a Consiliului local care stabileşte şi amenda care se aplică în cazul în 
care se ocupă locul de parcare. 

Dl.Cioflica Cristian 
Articolul prin care cineva ocupă abuziv un loc de parcare a cărui contract nu-i 

aparŃine....Nu există aşa ceva. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, aşa cum ştim sunt multe probleme. Mai ales că avem o comisie şi 

colegul nostru domnul Panduru este preşedinte, haideŃi să ne întâlnim de câteva ori că sunt 
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multe probleme care  probabil nici nu sunt legiferate, cum spune. Eu ştiu că avem o hotărâre de 
consiliu şi probabil nu-i tratată cum trebuie sau nu aveŃi sarcina dumneavoastră să o îndepliniŃi 
şi noi v-o putem da. HaideŃi să vedem că sunt câteva lucruri care nu funcŃionează şi cred că 
este bine să ne întâlnim aşa cum a spus colegul şi cu PoliŃia JudeŃeană să vedem unde circulaŃia  

 
nu mai are atribuŃiuni, de unde să înceapă atribuŃiunile. Eventual, să facem un proiect  de 
hotărâre în care să scriem exact aceste atribuŃiuni, cine şi cum, conform şi legilor în vigoare. 

Dl.Panduru Carol 
Orice hotărâre de consiliu are legile în vigoare. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, să veniŃi cu propuneri din timp, ca în consiliu să se poată discuta să nu fie iarăşi o 

şedinŃă din aceasta în care să veniŃi cu 10 minute înainte. 
Dl.Panduru Carol 
Domnule Preşedinte, am uitat un lucru şi cel mai important. Lipsa de personal. 
Dl.Ghergan Florian 
Toate aspectele. Dacă îi trebuie fonduri îi dăm fonduri, dacă îi trebuie oameni îi dăm 

oameni ca să-şi poată desfăşura activitatea. 
Dl. Teban Andronic 

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

 
 

Deva, 30 august  2007 
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