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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 8  aprilie  2008,  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, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului 
Deva, nr.827/2008. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 19 consilieri din numărul total de 21 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi 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. 
Dl.David Ioan  
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 18 consilieri, doamna Hategan Marinela şi domnul Ghergan 
Florian si-au anuntat absenta  Întârzie la şedinŃă domnul Pogocsan Ferdinand. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi 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 
Dl.David Ioan  
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 21 martie 2008 precum şi 
a procesului verbal al şedinŃei Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinŃei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 21 martie 2008, însoŃit fiecare de cate un proces-verbal în 
care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 21 martie 2008. 
    Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia 

Primarului nr.606/2008, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 20 de consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
    ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 
     Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 22 de puncte si 7 puncte 

suplimentare. S-au adoptat 28 de hotarari, respectiv de la nr.104-131.  
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     Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 21 martie 2008.  

Dl.David Ioan  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 martie 

2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 21 martie 2008 se aprobă cu unanimitatea 

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

proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
 
1. Infiintarea Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva si 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public comunitar 
de salubrizare al municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
2. Aprobarea Studiului de oportunitate efectuat in vederea stabilirii formei de 

gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva si alegerea 
formei de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Aprobarea Caietului de sarcini privind delegare gestiunii prin concesionare a 

Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva pentru activitatea de 
dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
4. Aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a 

Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva – pentru activitatea de 
precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special din municipiul 
Deva si pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a căilor publice din 
municipiul Deva si pentru activitatea de colectare, transportul, depozitarea si 
valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti 
economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si 
electronice etc.); 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
           II.  Diverse  
 
     FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu 

urmatoarele proiecte:  

1. Trecerea unui teren in suprafata de 129,57 mp., din domeniul public in 
domeniul privat al municipiului Deva; 

2. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 129,57 
mp., din domeniul privat al municipiului Deva; 

3. Aprobarea acordării de finanŃare nerambursabilă de la bugetul general al 
Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, 
asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care 
îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase române cu 
personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat asociaŃiilor pe ramură de sport 
judeŃene, asociaŃiilor/fundaŃiilor care înfiinŃează şi  administrează unităŃi de asistenŃă 
socială şi asociaŃiilor/organizaŃiilor/fundaŃiilor pentru tineret, care desfăşoară activităŃi 
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local; 
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4. Aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Deva prin Consiliul local al 
municipiului Deva şi Judetul Hunedoara prin Consiliul judetean Hunedoara pentru 
realizarea proiectului “Reabilitarea zonei urbane “Dealul Cetatii” monument al naturii si 
istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva”; 

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

6. Acordarea unor premii loturilor de gimnastica feminina de senioare si 
junioare precum si echipelor tehnice care s-au ocupat de pregatirea lor, participante la 
Campionatele Europene de gimnastica ce au avut loc la Clermont – Ferrand – Franta; 

 
Dl.David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse.  
       S-a votat cu 17 voturi pentru şi 
                                   1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 1-4, punctul 4,5 suplimentar se adoptă cu votul majoritatii 
membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 
punctul 3,6 suplimentar se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar 
potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,2 
suplimentar se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 3,4, punctul 2, 5 
suplimentar necesita vot secret.  

 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înfiinŃarea Serviciului 

public comunitar de salubrizare al municipiului Deva si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului 
Deva; 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na  Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Văzând materialele am înŃeles că şedinŃa este extraordinară, da?!  Pe ordinea de 

zi sunt 4 puncte care vizează înfiinŃarea Serviciului public comunitar de salubrizare al 
municipiului Deva. Vroiam să salut şi salut o asemenea iniŃiativă. O dată şi o dată 
trebuia reglementata în municipiul Deva salubrizarea dar, ceea ce face să-mi sune 
clopoŃelul de la alarmă este că, de ce era nevoie de o şedinŃă extraordinară, atât de 
rapid să se facă treaba aceasta când ea se putea face pe parcursul a cel puŃin 2 ani de 
când au apărut legile în vigoare?! Mă refer la legile pe baza cărora  

s-a realizat acest proiect şi s-a supus spre aprobarea Consiliului: Legea nr. 
51/2006 şi Legea nr. 101/2006 care arătau cum trebuie să se realizeze această 
activitate.  
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Spun că îmi sună ca un clopoŃel de alarmă treaba aceasta, pentru că îmi face 
impresia graba aceasta, aşa zisă grabă, cu anumite ghilimele, că am spus că se putea 
face mult mai devreme. Acum, la sfârşit de mandat am impresia că se încearcă o 
dedicaŃie din nou, pentru că dacă o să parcurgem mai la vale proiectul de hotărâre o să 
vedeŃi condiŃiile puse în Caietul de sarcini, cam asta indică. Se face o licitaŃie deschisă, 
cu câştigătorul cred că  ştiut de cine trebuie.  

Eu zic că până să supunem aprobării asemenea proiect de hotărâre, eu cred că 
trebuiau făcuŃi şi alŃi paşi, pentru că este un proiect de o importanŃă deosebită pentru 
municipalitate. Eu zic că trebuia să facem şi o dezbatere publică, pentru că noi punem 
aici care sunt formele de gestiune ale acestui serviciu şi trebuia să avem şi părerea 
cetăŃenilor despre lucrul acesta. Sunt nişte paşi obligatorii de parcurs în treaba aceasta. 
Noi am venit hodoronc-tronc, pe nepusă masă, şi am zis cu nebăgare de seamă că o să 
treacă repede, că este o şedinŃă extraordinară. Nu ştiu dacă este cel mai cumpătat 
lucru pe care-l faceŃi. Încă o dată, subliniez în final că reglementarea acestei activităŃi 
este imperios necesară. Lucrul acesta făcut spre sfârşit de mandat mie îmi dă de 
gândit. 

Dl.David Ioan 
În sală este prezent şi domnul consilier Pogocsan Ferdinand. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
O să răspund. Deci, să fiu foarte scurt. Nu putem să ne aşteptăm la un răspuns 

pozitiv, pentru că atât îi duce mintea pe colegii noştrii, pentru că nu sunt alŃii decât  
aceiaşi care s-au opus întotdeauna tuturor proiectelor. Nu au vrut nici telecabina, nici 
drumurile, nici giratoriile, nici blocurile, nici revopsitul, nici vopsitul, poate nici ouăle roşii 
nu sunt bune pentru P.S.D. Problema însă este că, ştie domnul consilier, că tatăl celor 
care conduce societatea a decedat în urmă cu 1 an de zile. În situaŃia nou creată copiii 
nu au putut să gestioneze, pentru că fiecare şi-a dorit  să vândă societatea şi să-şi 
obŃină partea, ceea ce mi se pare normal, pentru că erau 4 copii din 3 casătorii, dacă nu 
mă înşel. Ca urmare, domnul consilier łonea vorbeşte în totală necunoştinŃă de cauză. 
Îl felicit că şi-a făcut campanie electorală şi îi doresc succes la viitoarele alegeri, peste o 
lună. Ce pot să spun?! Eu am obligaŃia cât încă sunt primar, primar în funcŃie, să rezolv 
problema salubrităŃii şi oraşul să arate tot mai curat, tot mai îngrijit şi cetăŃeanul să fie 
tot mai mulŃumit de noi.  

Dacă ar fi avut vreo propunere domnul łonea, dacă ar fi spus “mă ofer să lucrez 
eu Caietul de sarcini” în spiritul legii şi în concordanŃă cu ceea ce se întâmplă, toată 
admiraŃia. Dacă a făcut-o pentru campanie electorală, îi doresc succes şi chiar îl vreau 
consilier şi în viitorul mandat.  

Dl.David Ioan 
Eu doresc că vă răspund dumneavoastră, la problema ridicată de dumneavoastră. 

Legea salubrizării localităŃilor – am copia în mână -  se numeşte Legea nr. 101 apărută 
în 25 aprilie 2006 şi modificată ulterior. Deci, chiar dacă noi ne-am străduit să facem 
contractul de concesiune şi Caietul de sarcini, a fost modificată în luna octombrie 2007.  

Dl.łonea Vasile 
Poate se mai modifică şi în 2009. 
Dl.David Ioan 
Nu este vina noastră. ReŃineŃi că societăŃile care fac curăŃenie în oraş nu au 

contract de concesiune, niciuna dintre ele. S-a mers pe legea veche în sensul că, legea 
care a prins societatea desfăşurând această activitate va merge în continuare până la 
desfăşurarea licitaŃiei publice în vederea atribuirii contractului de concesiune. Prin 
urmare, în momentul de faŃă avem alegerea formei de gestiune, are gestiune delegată 
pentru colectarea gunoiului şi întreŃinerea spaŃiilor din oraş şi gestiune directă, deci în 
subordinea Consiliului local în ceea ce priveşte măturatul, curăŃatul zăpezii ş.a.m.d. 
Avem Caiet de sarcini făcut deja, iar acel Caiet de sarcini a trebuit modificat din nou cu 
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privire la modificările aduse de OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 92 din 2007.  Eu găsesc că 
este făcută în termen. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Dumneavoastră ştiŃi că în 2006 a fost o licitaŃie aici şi a fost întreruptă de 

Salubritate pentru motive pe care noi le-am câştigat după aceea în instanŃă. Nu au fost 
reale, că ar avea dreptul, că numai lor. Este foarte bine că acest serviciu de salubritate 
va fi concesionat şi salut acest lucru. Vreau să lămurim câteva lucruri, să nu cădem în 
altă pantă a lucrurilor sau un alt aspect al lucrurilor. S-a făcut publicitatea conform Legii 
nr.52, a actelor normative? 

D-na Secretar Sârbu Laura  
A fost publicat pe site-ul Primăriei. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Eu m-am uitat ieri, dar nu am văzut pe site-ul Primăriei. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Este publicat pe site-ul Primăriei şi vă facem dovada. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Ieri m-am uitat şi nu era. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Este, vă spun sigur că este. Cel puŃin noi avem dovada. Fetelor, puteŃi aduce de la 

informatică dovada. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Nu. Vă cred că este pe site. Astăzi am văzut, ieri nu am văzut. Este publicat de 

ieri, da? 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Este publicat de mai demult. Acum o să vedem, o să le rugăm pe fetele de la 

informatică să aducă dovada. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Dacă este pus, este foarte bine. În  tot materialul prezentat nu este Caiet de 

sarcini - vă rog să se consemneze – pentru fiecare activitate în parte. Aşa spune legea. 
Avem Caiet de sarcini pentru tot, pentru serviciul în sine ceea ce este foarte bine, mai 
trebuie să completăm cu Caiet de sarcini pentru fiecare activitate în parte.  

Dacă s-a făcut publicitatea corespunzătoare în radio, în presă, pe site-ul nostru, 
există  

procesul-verbal al dezbaterii publice?  
D-na Secretar Sârbu Laura  
Vă răspund şi la această întrebare. Dezbaterea publică se face doar în cazul în 

care se aprobă alŃi indicatori de performanŃă decât cei prevăzuŃi de Regulamentul 
cadru. Noi nu am prevăzut alŃi indicatori de performanŃă. 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Noi nu am avut Regulament cadru, acum îl facem. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
 Regulamentul cadru cel dat de lege. L-am respectat cel dat de lege. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 Deci, nu aveŃi un proces- verbal al dezbaterii publice. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
 Nu a fost cazul să facem o dezbatere publică şi v-am explicat pe lege. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Încă o întrebare. În patrimoniul cui rămâne deponeul? Cine administrează 

deponeul? Noi o să avem o concesionare şi s-ar putea ca Salubritatea să câştige sau 
să nu câştige şi atunci avem o problemă, unde-l ducem? Trebuie gândit. Nu ne gândim 
la lucrul ăsta? 

 Dl.David Ioan 
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 Ne gândim.Este problema mult prea complexă la acest moment, referitor la 
deponeu şi la modul de tratare a deşeurilor pentru deponeu. 

 Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, eu în luarea mea de cuvânt cred că am avut o exprimare 

decentă.  Exprimarea dumneavoastră nu este exprimarea unui Primar, ci a unui……... 
Este expresia aceasta cu “atât vă duce mintea”… Nu ştiu dacă este cea mai fericită 
exprimare a dumneavoastră. Dacă am participa la un test de a ne  măsura  coeficientul 
de inteligenŃă, nu ştiu dacă nu aŃi ieşi pe ultimul loc. Mai gândiŃi-vă bine la treaba 
acesta. Nu veniŃi aici cu mare minte sclipitoare. 

 PăstraŃi-vă vă rog gradul de decenŃă. Totuşi am şi o vârstă, sunt mai mare decât 
dumneavoastră. Pe mine m-a prins RevoluŃia cu studiile făcute, nu le-am făcut după 
aceea. Şapte  facultăŃi cu şoferul trimis la examen. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ce pot să spun?! Trebuie să răspund la jignirile domnului łonea. Nu ştiu  dacă 

există şi măsurători gen “deciŃonea”, “centiŃonea” dar oricum, “deciŃanu”, “centiŃanu”, 
“miliŃeanu” există şi ca  urmare vom continua dacă asta doreşte, de 4 ani să strice şi 
ultima şedinŃă de consiliu, o vom strica încontinu. Asta a fost şi asta rămâne, un miliŃian. 
Eu înŃeleg, dar nu-l înŃeleg întotdeauna. Acum, când sunt şi eu relaxat în şedinŃă, vin 
relaxat în şedinŃă şi mă ocup de prostii. Când sunt lucruri serioase de făcut, vreau să le 
tratăm cu seriozitate. Ce ar spune domnul “Ńeanu” dacă peste două săptămâni  rămân 
gunoaiele neridicate? Pentru că familia, repet, nu mai poate să gestioneze. Era normal 
să urgentăm această privatizare sau transfer de proprietate. Nu o transferăm oricui, ci o 
transferăm prin licitaŃie şi printr-un Caiet de sarcini la care s-a lucrat. Dânsul dacă ar fi 
fost să lucreze, ar fi dorit să participe împreună cu noi şi ne-ar fi spus “aici nu este bine” 
dar nu să vii când este programul gata şi când ai trei preşedinŃi de comisii care spun 
“aviz favorabil” una, “aviz favorabil” a doua şi “aviz favorabil” a treia. Tu să vii în plen 
după modelul nu ştiu din ΄95, rudimentar, în care se adunau la  restaurant şi votau în 
comisii 7 din 7 “pentru “ şi în plen votau tot 7 cei care votau “pentru” în plen votau 
“împotrivă”. DaŃi-mi voie domnule łonea să vă mai spun şi eu din experienŃa mea. Am 
trăit şi aceste … şi nu vă mai permit încă unul să creeze altfel de situaŃie, care în 
comisie votează “pentru” şi vine în plen şi spune “totul este abuz”, numai de dragul a 
două televiziuni aservite sau 3 sau care sunt ele, sau a  2-3 poziŃii de la nu ştiu care 
ziar. Nu pot să accept treaba aceasta, nu pot să accept, domnule łonea, nu pot!  

 Dl.łonea Vasile 
 Cum nu ne mai permiteŃi? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu pot să accept, domnule łonea. 
 Dl.łonea Vasile 
  Cine sunteŃi dumneavoastră să nu ne mai permiteŃi? Care vă sunt atributele? 
  Dl.Kovacs Francisc 
 Aş vrea să vă reamintesc că în 2006 au fost 4 proiecte de hotărâre privind 

salubritatea. Au fost votate de către Consiliu, au fost adoptate toate ca după 2 sau 3 
luni tot printr-o intervenŃie a celor mulŃi, au fost desfiinŃate aceste hotărâri. Îmi pare 
foarte rău că am lucrat vreo 2 luni la acele proiecte de hotărâri care nu diferă aproape 
deloc cu ce se prezintă acum. Acest lucru cu salubritatea s-ar fi putut rezolva  acum 2 
ani, dar nu s-a vrut. S-a legat tocmai de problema de care spune domnul Viceprimar, că 
era în instanŃă. În instanŃă noi am câştigat şi totuşi nu s-a făcut regulă pentru 
salubritatea. Asta am vrut să vă spun. Deci, au fost  4 hotărâri adoptate în Consiliu şi 
desfiinŃate ulterior de votul majoritar. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Îi răspund şi domnului Kovacs că nu-l pot ierta nici pe el. Timp de 4 ani, atât eu cât 

şi colectivul pe care cu onoare îl conduc încă, am fost târâŃi în tot felul de procese şi tot 
felul de inventări de plângeri, făcute de către domnul Kovacs. Astăzi domnul Kovacs se 
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află sub cercetare penală, este reclamat de toŃi colegii pensionari. Ca urmare, va trebui 
să-şi clarifice şi el cum ne-am clarificat şi noi situaŃia lui în instanŃă, după care voi 
accepta să stau într-o discuŃie onorabilă cu domnia sa. Până când nu-şi va finaliza 
procesul pe care-l are cu colegii de la  AsociaŃia pensionarilor, refuz să mai dau crezare 
nici măcar la două cuvinte din ceea ce spune domnul Kovacs. 

 Dl.Kovacs Francisc 
 Ca de obicei, domnul Primar iarăşi minte. În primul rând că nu există nici un fel 

de proces penal. Este o plângere a unui membru de la Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, o plângere la instanŃa civilă. Atât este în toată afacerea asta. În 
continuare, domnule Primar, în pare  rău că vă spun, sunteŃi un mincinos. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu se fac afaceri cu pensionarii. Dumneavoastră nu faceŃi afaceri cu pensionarii. 

Nu aveaŃi ce afaceri să faceŃi cu pensionarii. Dumneavoastră ce le-aŃi făcut, i-aŃi furat 
sau nu i-aŃi furat? Dacă i-aŃi furat recunoaşteŃi şi nu este nici o problemă, chiar dacă 
sunteŃi membru P.D.L. 

 Dl.łonea Vasile 
 Unii banii publici, unii banii pensionarilor. Fiecare cu ce poate. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Exact ca şi Mitrea, exact ca şi şeful dumneavoastră. Exact ca şi Mitrea şi exact 

ca şi privatizarea de la Geoagiu. 
   Dl.David Ioan 
Vă rog să vă limitaŃi la proiectul de pe ordinea de zi. 
 Dl.Kovacs Francisc 
Vă spun cu toată tăria în faŃă la toŃi, sunteŃi un mincinos. Nu am nici un fel de dosar 

penal. 
Dl.David Ioan 
Domnule Kovacs, vă rog foarte mult, discutăm o hotărâre. Vă rog lăsaŃi alte teme 

că nu fac obiectul şedinŃei de astăzi. 
 Dl.łonea Vasile 
De ce spuneŃi numai consilierilor? FiŃi nepărtinitor. SunteŃi Preşedinte de şedinŃă. 
Dl.David Ioan 
S-a dat un răspuns şi fiecare mai plusează, mai plusează şi ajungem să discutăm 

cu totul altceva. 
 Dl.łonea Vasile 
 Aşa este dar, cine a început? 
Dl.David Ioan 
Din acest moment vă limitaŃi numai la hotărârea în cauză. 
            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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr. 137/2008 
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Punctul 2  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de oportunitate efectuat in vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului public 
comunitar de salubrizare al municipiului Deva si alegerea formei de gestiune a 
Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva;  

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil, 
Dl.David Ioan 
            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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr. 138/2008 
 
Punctul 3  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului 

de sarcini privind delegare gestiunii prin concesionare a Serviciului public comunitar de 
salubrizare al municipiului Deva pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si 
deratizare in municipiul Deva;   

Dl. David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
La pagina 81, punctul 10, lit. b), c) şi probabil d), că acum figurează e), sunt nişte 

condiŃii. Eu am impresia că condiŃiile astea nu corespund legii. De aceea spuneam că 
seamănă a dedicaŃie. Sunt la Caietul de sarcini, sunt nişte condiŃii care corespund cu o 
anumită solicitare. Spune în lege că este experienŃă similară - minim 5 ani? Nu trebuie 
să participe toŃi operatorii care execută această activitate? 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă răspund eu. AŃi fost în comisie să ridicaŃi vreodată o problemă? 
 Dl.łonea Vasile  
 Am ridicat-o în plen.  Vă deranjează? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Acesta este falsul pe care-l spuneŃi. ŞtiŃi că în plen se votează, nu? 
 Dl.łonea Vasile  
 Se pot pune întrebări, se  fac interpelări. Nu ştiaŃi? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
Comisiile sunt cele care vă furnizează absolut toate detaliile. 
 Dl.łonea Vasile  
Ce faceŃi dumneavoastră sunt lucruri de 2 bani, gen serviciului IGO. Pot să 

primesc un răspuns, domnule David, un răspuns competent? 
Dl.David Ioan 
Nu am înŃeles întrebarea. Întrebarea dumneavoastră la ce se referă? 
Dl.łonea Vasile 
Dacă condiŃiile puse sunt condiŃiile prevăzute în lege sau condiŃii impuse ca să 

câştige o anumită firmă?  Asta am întrebat. CondiŃii puse la punctul b), c) şi e). 
Dl.David Ioan 
Domnule, nu se pot inventa condiŃiile atât timp cât le spune legea. 
Dl.łonea Vasile 
Să ne spună cineva competent, care ştie, care a făcut proiectul acesta de 

hotărâre.  
D-na Secretar Sârbu Laura 
Mai spuneŃi o dată la ce articol? 
Dl.łonea Vasile 
La pagina 81, punctul 10. 
Dl.David Ioan 
Este vorba de Caietul de sarcini. Care este capitolul? 
Dl.Blendea Zamfir 
La articolul 15, punctul 10. 
Dl.łonea Vasile 
Capitolul III, punctul 10.  
Dl.Tătar Ioan 
Domnule Preşedinte, este conform legii. Este aprobat de directorul A.N.R.S.C. Nu 

am impus nimic la nimeni în afară de experienŃă în domeniu care poate să fie 5, 10, 15, 
20 de ani.  Noi am pus 5 ani ca să aibă cât de cât o activitate mai îndelungată pe 
deratizare. 

Dl.Blendea Zamfir 
Domnule Preşedinte,  eu ştiu că orice activitate se scoate la licitaŃie şi se publică 

pe site-ul acela de interese. Dacă este ceva care este împotriva legii, ea se anulează.  
Părerea mea este că nu putea să fie prins ceea ce este în afara legii. Ştiu că şi noi 
scoatem la licitaŃie anumite activităŃi şi le publicăm pe calculator şi dacă nu sunt legale, 
le anulează. Părerea mea este că ceea ce spune domnul Tătar este foarte corect. 

 Dl.David Ioan 
 Există condiŃii foarte clare în lege la întocmirea caietului de sarcini.  
Dl.łonea Vasile 
HaideŃi să luăm punctul e) de aici.  CitiŃi. 
 Dl.David Ioan 
La care din articole? Sunt la Capitolul III, la care articol? 
Dl.łonea Vasile 
Capitolul III, punctul 10, litera e) de exemplu. Nu poate să participe un operator din 

afara judeŃului? UitaŃi-vă! 
 Dl.David Ioan 
Capitolul III? Nu înŃeleg. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pagina 81. 
Dl.David Ioan 
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Noi avem altă paginaŃie, daŃi-mi articolul. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Noi avem şi Îndrumarul şi paginile nu corespund cu ceea ce aveŃi dumneavoastră. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Punctul 10. 
Dl.David Ioan 
            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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, articolele 2,3 ale proiectului de 
hotărâre necesită vot secret . 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
         Dl.Oană Nicolae Dorin 

Pentru Comisia de evaluare a ofertelor de la art.2 propun pe: dl.Viceprimar Inişconi 
Ioan, dl. Ghibu Simion, dl. Teban Andronic, dl. Bungărdean Mihai, dl.Tătar Ioan, 
dl.Szots Ludovic si d-na Nicula Viorica. La articolul 3, propun pentru Comisia de 
soluŃionare a contestaŃiilor pe d-ra Ciocan Carmen, dl. Blendea Zamfir, dl. Borbeanu 
Simion, d-na Marian Delina si d-ra NuŃu Silviana 

Dl.Viceprimar Inişconi Ioan  
Cu bunăvoinŃa domnului Primar aceste atribuŃii mi-au fost retrase de mult. Nu mai 

cunosc problema şi nu mă pot ocupa de ea.  
Dl.David Ioan  
Legea prevede un viceprimar. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Are atribuŃii domnul Oancea. Are atribuŃii că aşa a vrut domnul Primar, ştie 

problema, s-a ocupat de ea până acum.  
Dl. łonea Vasile 
Domnule David, la punctul f) spune aşa “ofertantul trebuie să facă dovada ….a 

sediului firmei de pe raza  judeŃului Hunedoara”. Nu poate să vină şi Prigoană de la Cluj 
să oferteze aici sau altul sau altul?!  Sau de la Baia Mare cineva? 

Dl. Socol Augustin 
Nu sediu, să aibă punct de lucru. 
Dl. łonea Vasile 
Nu, scrie aşa: “ofertantul trebuie să facă dovada  înregistrării la Registrul 

ComerŃului şi la  AdministraŃia FinanŃelor Publice Deva a sediului firmei de pe raza 
judeŃului Hunedoara”. Pe raza judeŃului Hunedoara.  Nu poate să facă oricine licitaŃie 
deschisă, să participe oricine.  

Dl. Tătar Nelu 
Domnnule Preşedinte, este o greşeală aici cu “sediul firmei de pe raza 

municipiului” trebuie numai punct de lucru în Deva.  
D-na Secretar Sârbu Laura  
Numai punct de lucru. 
Dl. Tătar Nelu 
Numai să aibă punct de lucru în Deva, este o greşeală din partea noastră. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Este greşeală de redactare, se remediază. 
Dl. łonea Vasile 
Modificarea trebuie supusă la vot. 
Dl.David Ioan 
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Este o greşeală, domnule łonea. În loc de “sediu” este “punct de lucru”, se 
remediază. 

D-na Secretar Sârbu Laura  
Se va corecta. 
Dl.David Ioan  
HaideŃi  să lămurim. Dacă domnul Viceprimar Inişconi susŃine că nu poate, vă rog 

să  
faceŃi altă propunere. Putem să punem şi un consilier. 
Dl. Teban Andronic 
Propun pe domnul łonea Vasile. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun pe domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin. 
Dl.David Ioan  
Problema este ce societate vine, ce deponeu îşi va amenaja şi unde. Aia va fi cea 

care va  
decide toată regula în judeŃul Hunedoara, nu numai în Deva. Deocamdată nu 

avem această societate. Salubritatea are un teren, dar nu ştie ce să facă cu el. 
Dl.łonea Vasile  
La Hunedoara nu este? 
Dl.David Ioan 
Nu!Nu avem în tot judeŃul, vă rog să reŃineŃi. 
Dl.David Ioan  
Problema numărul unu este deponeul şi cum se vor….. deşeurile. Cel care va 

putea trata. deşeurile, va dicta preŃul gunoiului şi va face toate regulile cu privire la 
gunoaie în judeŃul Hunedoara.Este cel mai important lucru. Deocamdată nu este 
realizat acest deponeu din diferite motive, care nu Ńin nici de Consiliu local nici de 
comisii. 

Avem cele două propuneri care se vor soluŃiona prin vot secret. 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
         Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 19 voturi exprimate, 18 voturi 
valabile şi 1 buletin a fost anulat 

• Comisia de evaluare a ofertelor: 
- Dl.Oancea Nicolae Florin – 15 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” 
- Dl.łonea Vasile – 3 voturi “pentru” şi 15 voturi “împotrivă” 
- Dl.Ghibu Simion -18 voturi “pentru” 
- Dl.Teban Andronic- 18 voturi “pentru” 
- Dl. Bungărdean Mihai -18 voturi “pentru” 
- Dl.Tătar Ioan -18 voturi “pentru” 
- Dl.Szots Ludovic-18 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica-18 voturi “pentru” 
• Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
- D-ra Ciocan Carmen-18 voturi “pentru” 
- Dl.Blendea Zamfir-18 voturi “pentru” 
- Dl.Borbeanu Simion-18 voturi “pentru” 
- D-na Marian Delina-18 voturi “pentru” 
- D-ra NuŃu Silviana-18 voturi “pentru” 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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 A fost adoptată Hotărârea nr. 139/2008 
 
Punctul 4  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului 

de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului public comunitar de 
salubrizare al municipiului Deva – pentru activitatea de precolectare, colectare si 
transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim special din municipiul Deva si pentru activitatea de 
maturat, spalat, stropit si intretinere a căilor publice din municipiul Deva si pentru 
activitatea de colectare, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase 
provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);   

Dl. David Ioan  
Comisia juridică  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 

         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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, articolele 2,3 ale proiectului de 
hotărâre necesită vot secret . 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pentru Comisia de evaluare a ofertelor, propun pe: dl. Vicerimar Oancea Nicolae 

Dorin, dl. Iacob Florin, dl. Ghergan Florian, d-na  Kelemen Ileana, dl.Tătar Ioan, dl.Szots 
Ludovic si d-na Nicula Viorica. La comisia de soluŃionare a contestaŃiilor propun pe: d-ra 
Ciocan Carmen, dl. Blendea Zamfir, dl. Borbeanu Simion, d-na Marian Delina si d-ra 
NuŃu Silviana. 

 
Dl.David Ioan  
 Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
           Rezultatul votului secret este următorul: Au fost  
• Comisia de evaluare a ofertelor: 
- Dl.Oancea Nicolae Florin – 19 voturi “pentru” 
- Dl. Iacob Florin– 19 voturi “pentru” 
- Dl.Ghergan Florian -18 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” 
- D-na Kelemen Ileana– 19 voturi “pentru” 
- Dl.Tătar Ioan– 19 voturi “pentru” 
- Dl.Szots Ludovic– 19 voturi “pentru” 
- D-na Nicula Viorica– 19 voturi “pentru” 
• Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
- D-ra Ciocan Carmen– 19 voturi “pentru” 
- Dl.Blendea Zamfir– 19 voturi “pentru” 
- Dl.Borbeanu Simion– 19 voturi “pentru” 
- D-na Marian Delina– 19 voturi “pentru” 
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- D-ra NuŃu Silviana– 19 voturi “pentru” 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr. 140/2008 
Punctul 1 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 129,57 mp., din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
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 
În preambulul proiectului sunt trecute două adrese:  Aleea Zarandului si Aleea  
Romanilor. Cred că e Aleea Romanilor acolo. 
D-na Avram Rodica 
E Aleea Romanilor. 
Dl. łonea Vasile 
În Expunerea de motive a domnului Primar, motivaŃia pentru care s-a propus 

trecerea din domeniul public în privat, este că acest teren este neîntreŃinut. Nu ştiu dacă 
aceasta este motivaŃia trecerii în domeniul privat. Eu vreau să ştiu dacă acest teren 
figurează ca spaŃiu verde, pentru că au mai fost multe terenuri  neîntreŃinute şi o să mai 
fie terenuri neîntreŃinute. Întrucât mai jos, în Raport, aruncaŃi totul pe seama Consiliului: 
“lăsăm la latitudinea Consiliului Local al Municipiului Deva să hotărască dacă...”Legea 
cu neintervenŃia în construcŃii, cu alte lucrări unde este spaŃiul verde mai e valabilă sau 
nu mai e valabilă? 

D-na Secretar Laura Sârbu 
Da.Dacă vă uitaŃi tot în Raport, scrie: “menŃionăm că o dată cu solicitarea a fost 

depus   certificatul de urbanism nr. 105/2008 privitor la construcŃia unei parcări din dale 
ecologice, cu respectarea H.C.L. nr. 63/2005 şi a prevederilor O.U. nr. 114/2007”. 
Trebuia completat că este legea privind spaŃiile verzi. Deci, se respectă legea. 

Dl łonea Vasile 
Aici domnul Primar spune că este neîntreŃinut.  
D-na Secretar Laura Sârbu 
Am verificat noi înainte.  
Dl łonea Vasile 
Cum vă daŃi seama, că nu este betonat, asfaltat? Doamna Secretar, până acum 

unde erau bălării era zonă verde. Acum nu mai este, în cazul ăsta. Legea o aplicăm 
după cum vrem noi? 

D-na Secretar Laura Sârbu 
Nu este prevăzută zonă verde. 
D-na Avram Rodica  
Deci,  în domeniul public nu figurează ca zonă verde. 
Dl.Borbeanu Simion 
Vă pot da eu o explicaŃie, că sunt în comisia de urbanism. Este un hotel care este 

pe amplasamentul unei centrale termice. Este o solicitare pentru locuri de parcare 
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pentru hotel. Mi se pare absolut normal. Aici sunt nişte fotografii pe care mi le-a dat 
solicitantul pe care puteŃi vedea situaŃia existentă.  

Dl łonea Vasile 
Au mai fost şi alte cazuri când nu aŃi acceptat, când aŃi fost foarte vehemenŃi să nu 

cumva să se construiască şi v-am spus că sunt nişte bălării, sunt  infestate de fel de fel 
de beŃivi şi de boschetari pe acolo. Acolo nu a fost normal, a fost spaŃiu verde, un fel de 
eden acolo. Acum aici, ne aduce domnul Borbeanu cu foarte multă generozitate şi ne 
arată câtă mizerie este aici şi trebuie neapărat aici să facem ecologizări, dale ecologice 
ş.a.m.d. Eu vreau să judecăm cu aceleaşi unităŃi de măsură şi pentru unii şi pentru alŃii. 
CetăŃenii sunt egali în faŃa noastră şi în faŃa legii. 

Dl.David Ioan 
Şi, ce propuneŃi, să lăsăm aşa cum este? 
Dl łonea Vasile 
Nu, să facem curat.  
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Dacă nu ne lăsaŃi să facem privatizarea SalubrităŃii, cu ce să facem curat?  
D-na Secretar Laura Sârbu 
LăsaŃi-mă să dau şi eu răspuns. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Deci, acolo vă opuneŃi, aici vă opuneŃi, la parcare vă opuneŃi, dar haideŃi să vorbim 

cu cine? Domnule łonea, spuneŃi cu cine, cu ce?! SpuneŃi cu ce aŃi intervenit vreodată 
constructiv.  

HaideŃi domnule să nu facem  telecabina, să facem domnule muzeul. Dar spuneŃi 
ceva, veniŃi cu o propunere, nu numai cu acelaşi principiu de…..  

Dl łonea Vasile 
HaideŃi să facem curăŃenie, să fie spaŃiu verde. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
ŞtiŃi cum a zis cineva? La dracul bătrân îi trebuie cruce mare, să îl linişteşti. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Vă rog să mă ascultaŃi. Noi am mai avut discutii pe tema asta Legea spune foarte 

clar, să nu fie zonă verde amenajata. În Planul Urbanistic General, aceasta zonă nu ne 
apare ca fiind zonă verde amenajată. Chiar am sfătuit toŃi locatarii care au terenuri pe 
zona verde - am mers cu domnul Primar în teren  - şi am spus: ”oameni buni, faceŃi 
documentaŃiile topografice să apară grădină, să nu apară cum zice în lege, teren”. 
Înclusiv pe persoana de care am discutat cu dumneavoastră, aceeaşi clădire a 
domnului Pitar, vis-à-vis de Astoria unde dorea să construiască… 

Dl.Primar Mircia Munteanu 
Au fost zeci aprobate, doamna Secretar, aprobate chiar şi de domnul łonea. Dacă 

am face acum o bibliotecă, să nu lăsăm să plece consilierii până mâine de aici, o să 
vadă ca sunt zeci de hotărâri aprobate chiar de domnul łonea. Dar, sigur că nu au fost 
în campanie electorală, au fost în şedinŃă normală, de zi normală şi de lună normală. 
Acum normal că dintr-o dată  nu mai lăsăm pe nimeni să mai facă nimic. 

Dl łonea Vasile 
GândiŃi prost. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
V-am spus, aŃi votat “pentru”, aŃi votat constructiv, dar la asta  vă opuneŃi. 
Dl łonea Vasile 
Domnule Primar, încă o dată, eu am spus să se judece cu unităŃi de măsură egale 

şi pentru cetăŃenul ăla şi pentru celălalt. Asta am spus eu. Nu aici că avem oareşce 
interese, aici e valabil. “Nu e zonă verde, sunt bălării, neîntreŃinute”. Îi facem o descriere 
sumbră aşa frumos şi dincolo nu mai e valabil, dincolo este spaŃiu verde. 

Dl.Primar Mircia Munteanu 
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Toată lumea e ajutată. Pe toată lumea ajutăm. Nu e adevărat domnul łonea, 
inclusiv dumneavoastră pe toŃi i-aŃi ajutat. 

Dl łonea Vasile 
Nu e adevărat. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Ba da, aŃi votat “pentru” şi pe toŃi i-am ajutat. Nu a venit un cetăŃean la Primăria 

municipiului Deva  să-i spunem “nu”. Ce am putut să facem am făcut, pentru toată 
lumea, nu am făcut deosebiri. Aici nu ne puteŃi acuza, nici  pe mine, nici colegii. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu este zonă verde amenajată. Să staŃi liniştiŃi. 
Dl. Borbeanu Simion  
Ne-am săturat să-l auzim tot pe domnul łonea, vrem şi alŃii să mai vorbim.  
Dl.Kovacs Francisc 
Eu nu m-am săturat. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu m-am săturat. Deci, fiecare are o limită. Deci, e o problemă acuma. Este un 

hotel acolo, s-a construit un hotel. Dacă dumneavoastră credeŃi că un hotel fără parcare 
poate să existe, nu stiu, nu mai zic nimic. Nu e dărnicia mea, este de la beneficiar,  a 
trimis nişte fotografii ca să le putem vedea. Eu nici nu am fost măcar acolo.  

D-na Secretar Laura Sârbu 
Este un P.U.D. aprobat acolo de un an, de doi ani de zile şi P.U.D.-ul este aprobat 

aşa cum a fost legea atunci. 
Dl. Borbeanu Simion  
Oricum, maşinile care vin aici, trebuie să parcheze undeva. 
Dl. Teban Andronic 
Două secunde. Colegul spune că s-a construit un hotel. Eu ştiu că aprobările 

pentru construcŃia unui hotel, trebuie să includă inclusiv parcarea. Nu stiu cum s-a făcut 
hotelul fără parcare.  

D-na Secretar Laura Sârbu 
Era prevăzut în P.U.D. parcare. Acum a venit pentru concesionare.  
Dl. Teban Andronic 
Încă o problemă. Nu zic că nu trebuie parcare sau ceva dar, avem o sută de 

terenuri, spaŃii verzi. Dau un exemplu: în faŃă la Mitsubishi, în două nopŃi s-au tăiat 
pomii care de zece ani de zile sunt crescuŃi acolo, tuia, şi au ras acolo tot. Ei au zis că 
au aprobarea Primăriei. Era normal, de acolo, să fi luat pomii şi să-i fi plantat în altă 
parte, să recuperăm spaŃiile verzi. Nu putem merge tot aşa, spaŃiile pe care le mai are 
Primăria, să nu le amenajăm şi să facem o perdea verde.   

 Dl.David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
         3 abŃineri (Dl Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                          Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
         3 abŃineri (Dl Kovacs Francisc, Dl.łonea Vasile şi  
  Dl.Teban Andronic . 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu16 voturi pentru şi  
         3 abŃineri (Dl Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi 
  Dl. Teban Andronic ) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
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         3 abŃineri (Dl Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
  Dl. Teban Andronic ) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
         3 abŃineri (Dl Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi   
  Dl. Teban Andronic ) 
A fost adoptată Hotărârea nr. 141/2008 
 
Punctul 2 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea prin 

licitatie publica a unui teren in suprafata de 129,57 mp., din domeniul privat al 
municipiului Deva;   

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.David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 
          1 abŃinere (Dl. łonea Vasile) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 18 voturi pentru şi 
                                         1 abŃinere (Dl łonea Vasile) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 17 voturi pentru şi  
                              2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile). 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
                                3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                                                            Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
             3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                                                    Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
                 3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                                                            Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat. 
Dl.David Ioan 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 6 al proiectului de hotărâre 
necesită vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La articolul 6 propun comisia de selectare a ofertelor să fie alcătuită din următorii 

consilieri: dl. Morar Marcel, dl. Oană Nicolae Dorin, dl. Panduru Carol şi  dl.Ardelean 
Nelu. 
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Membrii supleanŃi  propun pe: d-na Breazu Maria, dl. David Ioan, d-na HaŃegan 
Marinela şi dl.Lazăr Danil. 

Dl David Ioan 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este urmatorul: Au fost 19 voturi exprimate, 19 voturi 

valabil exprimate 
• Comisia de selectare a ofertelor: 
-   Dl. Morar Marcel– 19 voturi “pentru” 
-   Dl.Oană Nicolae– 19 voturi “pentru” 
-   Dl.Panduru Carol– 19 voturi “pentru” 
-   Dl.Ardelean Nelu– 19 voturi “pentru” 
-   Dl.Jarnea Horea– 19 voturi “pentru” 
-   D-ra NuŃu Silviana– 19 voturi “pentru” 
-   D-na Biro Diana– 19 voturi “pentru” 
• Membrii supleanŃi: 
-   D-na Breazu Maria– 19 voturi “pentru” 
-   Dl.David Ioan– 19 voturi “pentru” 
-   D-na HaŃegan Marinela– 19 voturi “pentru” 
-   Dl.Lazăr Danil– 19 voturi “pentru” 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
                                3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                                                Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
          S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
                               3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                           Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
          3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                           Dl. Teban Andronic) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi 
          3 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc, Dl. łonea Vasile şi  
                           Dl. Teban Andronic) 
A fost adoptată Hotărârea nr.   142/2008 
 
Punctul 3 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 

de finanŃare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor 
fizice autorizate/atestate, asociaŃiilor/fundaŃiilor/organizaŃiilor fără scop patrimonial cu 
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor 
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat şi 
asociaŃiilor pe ramură de sport judeŃene, asociaŃiilor/fundaŃiilor care înfiinŃează şi 
administrează unităŃi de asistenŃă socială şi asociaŃiilor/organizaŃiilor/fundaŃiilor pentru 
tineret, care desfăşoară activităŃi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective 
de interes public local; 

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
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Comisia de buget a avizat favorabil. Aş avea o rugăminte, dacă se poate. La 
Clubul de şah o suplimentare de 2.000 lei prin diminuare de la Fotbal Cip tot 2.000 lei. 
Fotbalul are mai mulŃi sponsori, şahul este foarte dezvoltat în Deva şi greu îşi găseşte 
sponsori.  

Dl.David Ioan 
Deci, o propunere din partea domnului Blendea Zamfir. 
D-na Nicula Viorica 
În urma reanalizării a proiectului depus de AsociaŃia persoanelor defavorizate 

propunem alocarea şi pentru această asociaŃie a sumei de 5.000 lei prin diminuarea 
poziŃiei 1 de la capitolul “Cultură”, prin diminuarea poziŃiei  2 cu 1.000 lei a poziŃiei 7 cu 
1.000 leişi a poziŃiei 8 cu 3.000 lei.  

Dl.Primar Mircia Munteanu 
Cât aŃi cerut? 
Dl. Blendea Zamfir  
2.000 lei. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să intre în acelaşi articol cu cele propuse.  
Dl.David Ioan 
Sunt două propuneri. 
Dl łonea Vasile 
Domnule Primar, mie mi se pare că, atunci când s-au împărŃit banii ăştia nu s-au 

respectat nişte principii de minimă dreptate. Apare aici AsociaŃia Club Real Sportiv. Nu 
ştiu ce competiŃii, ce trofee a adus clubul ăsta, asociaŃia asta e ceva necunoscut, i-am 
dat, i-am concesionat teren, am zis atunci că construieşte, că mobiliază acolo, acum îi 
mai dăm şi bani să realizeze investiŃia. Îi dăm nu mult, 700 de milioane. Şi unii care fac 
progrese prin competiŃii, pleacă, la ăia le dăm  bani dar totuşi au adus trofee, au fost la 
campionate mondiale în America. Lor le dăm 5.000 de lei, şi la ăia le dăm 70.000 de lei, 
care nu fac nimic. Încă profită totuşi de pe suprafaŃa Municipiului Deva. SpuneŃi-mi şi 
mie ce trofee, ce valori au adus ei sportului şi cu ce au apărut, cu realizări deosebite, ca 
să le dăm 70.000.  

Dl.Primar Mircia Munteanu 
Deci, ce susŃineŃi? Vă rog veniŃi cu o propunere concretă. Eu vă dau un răspuns. 

Acolo merg mulŃi copii, domnule łonea, mulŃi copii, multe generaŃii. Nu sunt cu nimic 
împotrivă, să se diminueze cu 100 de milioane şi să dea la Body Gim. Însă, referitor la 
Body Gim are şi domnul Carol ceva de spus. 

Dl łonea Vasile 
Mai sunt câteva observaŃii, uitaŃi-vă la “Servicii sociale”. Există AsociaŃia 

HandicapaŃilor Neuromotorii cu 6.000.  lei. Este  Crucea Roşie care intervine  şi … 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Dar vreau să vă răspund dacă vă ajută şi ca să nu discutăm. Acolo, de exemplu, la  
neuromotori au cerut să spunem 65. Da? La toŃi am diminuat 5 milioane, poate-i 

nedrept. Sunt şi aici de acord cu domnul łonea, dar dânsul n-a cunoscut situaŃia. Ei n-
au făcut pentru 150 de milioane, iar eu să vin să-mi ceară pentru justificare 150 de 
milioane şi eu să-i dau 160, aia nu apare niciunde, la toată lumea diminuez cu 5 
milioane, m-aŃi înŃeles domnul łonea? Deci, aici pe maximă seriozitate, că puteŃi vorbi 
cu ei….  

Dl łonea Vasile 
Domnule, puteam să fim şi noi generoşi. 
 
 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Da, dar dacă nu le justifică, numai să blochez bugetul, să nu pot construi nimic cu 

el,atunci  nu pot fi de acord eu. Dacă  a cerut 150, eu i-am dat 145.  
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Dl łonea Vasile 
De asemenea, domnul Primar, există un dezechilibru la Fotbl Club Cip Deva aŃi dat  
4.420.000, la echipa mare de fotbal aŃi dat 3.770.000 lei. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Da, pentru că atât au cerut. 
Dl łonea Vasile 
AŃi dat 3.700.000 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Atât au cerut. La CIP apare următorul fenomen. DaŃi-mi voie să vă spun. La ora 

actuala  
în municipiul Deva, exact cum se întâmplă cu lotul naŃional. Deci, vin în faŃa 

dumneavoastră, ca să fac o scurtă comparaŃie, pentru că este bună şi trebuie să 
recunosc ideea domnului łonea aici, pe acest capitol. Deci, vin la gimnastică, Consiliul 
Local, că n-o să putem merge cu mâna goală, le dă la gimnastele de la ConstanŃa şi ia  
măcar un stimul de 15 milioane, 20, cât vrea Consiliul...  

Dl łonea Vasile 
Zece. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Sau 10, da, iar a noastre când merg acolo, nu le dă nimic. Le dă la alea,  a lor, 100 

de  
milioane, deci le depăşeşte. Şi sigur că, la un moment dat fetele zic: “ domnule, 

stai un pic, păi mai bine ne dădeai şi banii lor nouă, şi avem şi noi din Deva 100 de 
milioane, că noi când mergem la GalaŃi nu ne un ban”. Deci, acolo aveŃi dreptate. 
Trebuie să o cântărim, să vedem. Ori nu le dăm la ălea nimic, deşi e jenant, pentru că 
de bine de rău şi noi Deva ne folosim de numele lor, că atunci când spui gimnastică 
mondială spui şi municipiul Deva, spui şi Consiliul local, spui şi cetăŃenii Devei. Deci şi 
pentru noi este o onoare, mai multă decât să zicem oraşul UrlaŃi, de unde avem una din 
campioane. Dar noi le dăm şi lor, puŃin, mai puŃin sigur decât la fetele de la Deva, iar 
dincolo la fotbal, Ńinem la ora actuală şi naŃional. 7 din cei 10 jucători sunt titulari ai 
echipei Deva. La ora actuală pe lângă succesul din Chalenge Group au obŃinut, dacă nu 
ştiŃi acum şi egalul din Cehoslovacia care înseamnă deplasarea în Brazilia a echipei la 
finele anului, deci sunt rezultate deosebite. 

Dl łonea Vasile 
Deci, domnul Primar, în concluzie eu solicit, să luăm 10.000 de la Cip Deva să-i 

dăm la  
Body Gym. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Sunt de accord. 
Dl łonea Vasile 
Şi mai luăm diferenŃa tot de aici până la concurenŃa sumei pe care au cerut-o şi o 

dăm la  
domeniul social, 500.000 sau cât au cerut.  
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Nu se poate, sunt capitole distincte şi atât avem alocat. Dar putem lua dacă doriŃi 

de la  
fotbal de la Real, să dăm la altcineva. 
Dl łonea Vasile 
Nu asta e problema, că de acolo nu se pot lua. 
Dl. Panduru Carol 
Aş vrea să vin în faŃa colegilor cu o propunere. Într-adevăr şi eu sunt de acord cu 

domnul łonea. Să luăm dintr-o parte unde nu se merită, să dăm în altă parte. Eu aş 
propune să luăm de la Body Gim toŃi cei 5.000 de lei şi să-i dăm la gimnastică şi vă 
spun de ce. Nu, daŃi-mi voie să vă spun, nu am nimic cu acest om. Rândul trecut s-au 
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făcut demersuri să îl ajutăm cu 100 de milioane că pleacă în America. Vreau să vă spun 
ceva. Am verificat personal, nu are nici un membru în asociaŃia aceasta sportivă Body 
Gym din judeŃul Hunedoara. Nu are un membru din judeŃul Hunedoara. În al doilea 
rând, are câŃiva membrii, unu, doi din Bucureşti, unu din Târgu Mureş şi unu din Braşov 
care sunt sponsorizaŃi la rândul lor local şi numai pentru faptul că îi are în asociaŃie, le 
dă lunar din banii pe care îi dăm noi câte 50, 100 de milioane, câte 10, 15, restul îi 
reŃine el. 

Aş propune în prima fază să se facă o verificare la sânge a acestei asociaŃii, 
pentru că nu se poate. Mai mult decât atât, merge la sală, el nici nu are o sală. El merge 
singur, nici nu are închiriat, la Casa de Cultură, unde, ne împroaşcă cu noroi şi ne face 
în toate felurile. 

Dl.Primar Mircia Munteanu 
Bun. Domnul łonea, aş fi vrut să ascultaŃi. Eu cunosc situaŃia. Deci, problema este 

că trei lucruri ar trebui realizate la Body Gym. Body Gym să funcŃioneze sub Consiliul 
Local si să poarte Consiliul Local, nu Primărie, nu Primar, nu nimic, ci Consiliul Local, 
una la rând. In al doilea rând, trebuie să faceŃi o verificare într-un fel sau altul.  

Dl. Panduru Carol 
AveŃi dreptate, dar, aceşti membrii ai acestei asociaŃii au nişte sponsori care vin cu 

bani foarte mulŃi şi aceia nu permit să aibe pe tricou “Consiliul Local Deva”, pentru că nu 
este normal. 

Dl.łonea Vasile  
….50 de asociaŃii…  
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Să fie o condiŃie. 
Dl. Panduru Carol 
Vă rog să dăm la gimnaste. 
Dl.Primar Mircia Munteanu 
De asta ne putem ocupa. Domnul łonea a propus şi asta e foarte bună ideea. 

Toate echipele sponsorizate, să aibe, nu contează, în stânga, în dreapta, spate, faŃă,  
pantaloni sau tricou, să aibe inscripŃionat şi Consiliul Local. Mi se pare corect. 

Dl. Panduru Carol 
Mai am o propunere.  
Dl.Primar Mircia Munteanu 
Şi care nu face, nu se reglementează, nu mai obŃin. Un om să-l împuterniciŃi, cei 

care  
aveŃi învăŃământul, să fie împuterniciti, să consemnaŃi în procesul-verbal, să 
împuternicească un om care să verifice şi această situaŃie a inscripŃionării pe toate 
echipele sponsorizate.  

Dl. Panduru Carol 
Aş dori ca punctul 1 să fie retras deocamdată până la verificări. Vă rog din suflet! 

S-a jignit public Consiliul Local, Primăria Deva, nu se poate aşa ceva. Vă rog din suflet, 
nu se poate, domnul Primar. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie. HaideŃi să discutăm la modul serios. Dacă facem un calcul, în cei 

patru ani de când acest Consiliu local funcŃionează, cred că Body Gym e pe locul I la 
sponsorizare. Nu a fost an în care să nu-i dăm 50, 80, 70, cât a cerut.  

Vă aduc aminte că echipa naŃională de handbal s-a clasat pe locul II, a luat 
vicecampioană mondială. Din echipă, din lot a făcut parte şi Valentina Elisei. Pentru 
locul II, pentru vicecampioană mondială, i-am dat o dată, 25 de milioane. La Body Gym 
i-am dat şi-i dăm în fiecare lună, nu se mai poate domnule. Nici eu nu sunt de acord să 
se dea. Cer în mod insistent, să se verifice cum s-au cheltuit toŃi banii pe care i-au 
ridicat de la Primăria Deva.   

Dl.David Ioan 
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Deci, domnilor, haideŃi să concluzionăm propunerile. Am înŃeles, a fost propunerea 
domnului Blendea, a fost propunerea doamnei director economic,  a urmat  propunerea 
domnului łonea. Amendamentul domnului łonea este notat. Deci, domnul łonea, ce 
propunere aŃi făcut că aŃi renunŃat în final la a doua propunere. Deci, aŃi făcut două 
modificări.  

Dl łonea Vasile 
Nu, eu am zis aşa:  să se ia 10.000  de la CIP Deva şi să dea la Body Gym şi să 

se dea tot de acolo până la concurenŃa sumei pentru domeniul social. …….atunci am 
renunŃat la a doua propunere şi rămâne prima propunere cu 10.000 la Body Gym. 

Dl. Panduru Carol 
Deci, a doua propunere vă rog din suflet, se anulează deocamdată orice aport 

financiar la Body Gym. Vă rog din suflet, că nu se poate aşa ceva, chiar suntem nimeni 
în municipiul Deva? Nu se poate, domnilor. 

Dl.David Ioan 
Atunci, vă rog să hotărâŃi şi ce vom face  cu banii aceştia. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Le dăm la gimnaste. 
Dl. Panduru Carol 
Deocamdată se anulează acest... După ce se demonstrează că, ce face Body  

Gym, atunci da. 
Dl.Borbeanu Simion 
Cine vrea să facă culturism poate să facă  acasă. 
Dl. David Ioan 
FaceŃi propunere. 
Dl. Panduru Carol 
Am făcut propunerea. Deocamdată, cei 5.000 care sunt la sport, să se dea la 

gimnastică. Vă rog frumos, la cele din Deva.  
Dl. David Ioan 
Deci, vă aliaŃi la acest lucru domnule Oană?  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Da, să se dea la gimnastica din Deva. 
Dl.David Ioan 
Există propunerea prin care domnul łonea solicită pentru Body Gym 10.000 pe 

care să-i luăm de la CIP. Există o altă propunere prin care domnul Oană şi domnul 
Panduru Carol solicită retragerea tuturor banilor de la Body Gym şi alocarea la 
gimnastică. 

Le vom supune la vot pe rând.  
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 19 consilieri prezenŃi 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat,  cu cele trei amendamente 

pe care le supun la vot pe rând. 
Supun la vot amendamentul domnului łonea Vasile. 
S-a votat cu 2 voturi pentru (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 
                  16 voturi împotrivă şi 
                                 1 abŃinere (Dl.Teban Andronic) 
Supun la vot amendamentul propus de domnul Oană Dorin şi al domnului Panduru 

Carol. 
S-a votat cu 17 voturi pentru 
            1 vot  împotrivă (Dl łonea Vasile) 
           1 abŃinere (Dl. Kovacs Francisc) 
Supun la vot propunerea doamnei  director economic Nicula Viorica. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 143 /2008 
 
Punctul 4 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

parteneriatului dintre Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva şi Judetul 
Hunedoara prin Consiliul judetean Hunedoara pentru realizarea proiectului “Reabilitarea 
zonei urbane “Dealul Cetatii” monument al naturii si istoric cu valoare turistică ridicată, 
din municipiul Deva”; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism –patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan 
            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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr. 144/2008 
 
Punctul 5 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind organizarea si 

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

Dl.David Ioan  
Comisia juridică 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 19 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 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 4 Anexa 3 la proiectul de 
hotărâre necesită vot secret. 

Vă rog să faceŃi propuneri. 
 
 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La comisia de concurs propun pe domnul Morar Marcel iar la Comisia de 

soluŃionare a contestaŃiilor propun pe domnul David Ioan. 
Dl.David Ioan 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi 

valabile 
• În Comisia de concurs: 
- Dl.Morar Marcel – 18 voturi “pentru” 
• În Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
- Dl. David Ioan -18 voturi “pentru” 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
 A fost adoptată Hotărârea nr. 145/2008 
 
Punctul 6 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unor 

premii loturilor de gimnastica feminina de senioare si junioare precum si echipelor 
tehnice care s-au ocupat de pregatirea lor, participante la Campionatele Europene de 
gimnastica ce au avut loc la Clermont – Ferrand – Franta; 

Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil cu rugămintea să propuneŃi amendamentul cu  

redistribuirea banilor către gimnaste. 
D-na Nicula Viorica 
PropuneŃi exact la ce persoane. Din Deva, o avem pe Pătraşcu Cerasela la 

senioare,   
antrenorul principal Nicolae Forminte  şi de la junioare sunt toate. 

Dl.David Ioan 
Domnul Primar a avut altă poziŃie, acea că cei de la GalaŃi şi din altă parte nu 

acordă bani gimnastelor dacă sunt din Deva, dar pe de altă parte noi considerăm că 
toate gimnastele care obŃin rezultate promovează imaginea Consiliului local. Drept 
pentru care dânsul a propus ca premiile să fie date egal. 

Vă rog, două propuneri. Nu le dăm de loc sau le dăm? 
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Dl łonea Vasile 
Noi prin premiile astea apreciem un efort. Gimnastele astea pot reprezenta orice 

primărie din Ńara asta, că până la urmă reprezintă România.Dacă facem gestul ăsta îl 
facem în mod egal ca să răsplătim îm mod egal efortul, eu zic că aşa e normal şi firesc, 
dacă ăia au făcut alt gest e treaba lor. Nu trebuie să copiem gesturile proaste ale altora. 

Eu zic să se împartă în mod egal, nu vreau să facem discrepanŃele astea. 
Dl. Panduru Carol 
Nu vreau să facem discrepanŃe. Dar, cum privesc fetele noastre din Deva pe 

celelalte de la GalaŃi? Hai să fim serioşi. 
Dl.David Ioan  
Domnilor, dumneavoastră hotărâŃi. 
Dl. Panduru Carol 
Domnule, eu nu am nimic împotrivă să se dea egal. Dar,  fetele când merg la 

GalaŃi nu primesc, primesc doar cele din GalaŃi sau Filiaşi, sau de unde sunt.  
Dl.Kovacs Francisc 
Este …. primarului.  
Dl. Panduru Carol 
Nu-i  …Primarului, că uite fetele suferă. Asta este. Noi oricum le-am dat aici. Dacă 

au apărut aceşti 5.000 de lei, să le dăm un pic la astea din Deva. 
Dl.David Ioan 
Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să supunem la vot cele două amendamente: cel 

pentru  acordarea fără discriminare şi unul  pentru acordarea cu discriminare. 
Dl. Panduru Carol 
Nu trebuie discriminare, domnule Preşedinte. 
Dl.David Ioan 
Vă rog să reŃineŃi că la art. 1, avem în textul hotărârii suma de 30.000 lei. La cât se 

cifrează suma după……..doamna Viorica? 
D-na Nicula Viorica 
Suma prevăzută în hotărâre este 26.000 lei la care mai adăugăm 5.000 pe care îi 

repartizaŃi dumneavoastră după cum  propuneŃi. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
La 26.000 cât e totalul acum, se adaugă 5.000, pe care îi repartizează Consiliul 

local după cum doreşte. Astăzi se votează cum să se împarte suma de 5.000. 
Dl. Panduru Carol 
Exact. La fetele şi antrenorul de la Deva. Atât. 
D-na Nicula Viorica 
În cazul acesta este numai Pătraşcu Cerasela. 
Dl. Panduru Carol 

         Da. 
         D-na Nicula Viorica 
         Deci, la Pătraşcu Cerasela îi acordăm 5.000? La senioare din Deva este Pătraşcu 
Cerasela. 
         Dl.David Ioan 
         DaŃi-i voie, că nu ştiŃi ce votaŃi. 
 

D-na Nicula Viorica 
La senioare din Deva, este Pătraşcu Cerasela, pentru care noi am propus în 

proiectul de hotărâre, 3.000. La aceştia se mai adaugă 5000?  
Dl. Panduru Carol 
Este singura? 
D-na Nicula Viorica 
Da. La junioare avem mai multe respectiv: Racea Claudia, Sabău Loredana, Voicu 

Claudia şi atât.  
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Dl. Panduru Carol 
Şi dăm la fiecare câte 1.000, dăm la antrenor şi la senioară. 
Dl Oană 
Deci, eu am făcut următorul calcul. Primele 5 gimnaste sunt cele de la lotul de 

senioare, da?  
D-na Nicula Viorica 
Da 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
De pe tabel. 
D-na Nicula Viorica 
Da 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Care au luat aur la Campionatul European. 
D-na Nicula Viorica 
Da 
Dl. Oană  Nicolae Dorin 
Propun să li se dea la fiecare în plus câte 600 de lei. 
D-na. Nicula Viorica 
La care? La cele din Deva sau la toate? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Nu, la Sanda, Nistor, Tamarjan, Patrascu şi Drăgoi, câte 600, care au câştigat 

aurul la Campionatul European.  
D-na Nicula Viorica 
Da 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La antrenor, la Forminte, la Cozma Liliana, la Puia Valer câte 500 şi la asistentul 

medical iarăşi 500, la Turcu Magdalena.  
D-na Secretar Laura Sârbu 
Deci, să ajungă suma la 2.000 de fiecare, da, din cei 4. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Cei 4 ajung atunci fiecare la 2.000. Consider că efortul maxim… 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Şi împărŃiŃi cei 5.000 rămaşi? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
5.000 i-am împărŃit aici.  
D-na Secretar Laura Sârbu 
Păi şi gimnastele? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Gimnastele sunt... 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Şi la junioare nu mai dăm? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
La junioare nu mai dăm. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Atunci sunt 3 amendamente.  
Dl.David Ioan 
Fiecare propune altceva şi dacă le punem cap la cap, nici una nu este în picioare. 

Deci, la junioare nu se mai dă nimic. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
ÎmpărŃiŃi astfel 5.000 la atâtea persoane… 
Dl. Panduru Carol 
Am spus clar să se dea la senioare care sunt din  Deva şi la junioare să se împartă 

cu antrenorul diferenŃa. Ce Dumnezeu e aşa de greu? Pentru că oricum am dat la toate. 
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Dl.David Ioan 
Mai avem al patrulea amendament. Primul a fost al domnului łonea.  
Dl. Kovacs Francisc 
Eu zic că ce este în plus să se dea la senioare, la care au luat medalii, să nu se 

facă separatisme. Sunt o echipă. Cel care nu a făcut în viaŃa lui un pic de sport, face  
zânzanie acolo, o să fie privită ca oaia neagră. 

Dl.David Ioan 
Vă rog să spuneŃi concret. 
Dl. Kovacs Francisc 
Concret. Suma care e în plus faŃă de proiectul de hotărâre, să se dea la senioarele 

care au luat medalii. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Deci,  avem 4 amendamente. O să le votăm în ordinea în care au fost exprimate.  
Dl. Morar Marcel 
Toate lucrurile bune sunt fără soŃ. AŃi spus că sunt 3 dar  sunt 5 de data asta. 

Propunerea mea este să se împartă suma în mod egal la toate sportivele din lot şi, cu o 
dorinŃă ca din partea Consiliului Local eventual semnate de  consilieri şi de Primar să le 
trimită la consiliile locale de la GalaŃi şi Tulcea, ConstanŃa în care să spună că toate 
sportivele primesc premii în mod egal.  

D-na Breazu Maria 
Corect. Asa este cel mai corect. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Atunci sunteŃi de acord să votăm un singur amendament sau le votăm pe toate? 
Dl. Panduru Carol 
Eu sunt de acord cu ce a spus domnul Morar. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Şi eu. 
Dl. Panduru Carol 
Eu îmi retrag amendamentul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Şi eu îmi retrag amendamentul. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Să se împartă în mod egal la toată lumea suma. 
Dl.David Ioan 
Domnule Marcel, mai spuneŃi o dată amendamentul. 
Dl.David Ioan 
A rămas doar amendamentul domnului Morar. 
Dl.Marcel Morar 
5.000 lei să fie împărŃiŃi în mod egal tuturor sportivelor de pe lista prezentată. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Fără antrenor şi asistent medical? Numai la gimnaste? 
Dl.Borbeanu Simion 
Cum motivezi antrenorii dacă nu le dai bani? 
Dl.Marcel Morar 
Să împărŃim în mod egal tuturor de pe lista să primească premii. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Sunt 21 de persoane. 5000 se împart în mod egal la 21. Acesta este 

amendamentul. 
Dl.David Ioan 
Supun la vot amendamentul domnului Marcel Morar. 
             S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi 
A fost adoptată Hotărârea nr.146/2008 
 
 
 
Diverse 
Dl.David Ioan 
La punctul Diverse, aş dori să permiteŃi doamnei Secretar să facă o informare 

referitoare la o hotărâre şi la modul cum vom proceda în continuare pentru că avem 
deja o minută a unui certificat de grefă. 

D-na Secretar Laura Sârbu 
Avem un certificat de grefă al şedinŃei, deci nu a apărut hotărârea judecătorească 

în ceea ce priveşte procesul domnului Panaitescu Mihai, fostul  director de la teatru. Şi 
acest certificat ne spune aşa: anulează decizia atacată  şi dispune  reintegrarea 
contestatorului în funcŃia de director adjunct. Pentru reintegrarea pe funcŃia avută, noi 
trebuie să reînfiinŃăm postul. Acum  dânsul ne-a dat în judecată pentru reînfiinŃarea 
postului. Eu am supus atenŃiei certificatul de grefă, avem deja pregatit un proiect pentru 
reînfiinŃare, dar pentru asta aşteptăm hotărârea judecătorească. Măcar sentinŃa pentru 
acest proces. Nu avem nici măcar sentinŃă, nu există decât certificatul de grefă. 

Dl.Teban Andronic 
Avem minuta şedinŃei.  
Dl.Panduru Carol 
SentinŃa definitivă trebuie, nu? 
D-na Secretar Laura Sârbu 
SentinŃa. Trebuie să fie motivată sentinŃa. 
Dl.Teban Andronic 
Se poate face recurs? 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Aşteptăm până se judecă, nu ştim dacă ne vor obliga să reînfiinŃăm postul. Nu ştiu 

cum o să punem în aplicare. 
Dl. Teban Andronic 
Noi, la ultima organigramă pe care am votat-o,  mai avem post de director adjunct? 
Dl.David Ioan 
Fără.  
Dl. Kovacs Francisc 
Post de director adjunct a fost. 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Nu mai există post de director adjunct în momentul de faŃă. 
Dl. Teban Andronic 
Există post de director. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Domnul director este aici. AveŃi în organigramă? 
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Dl. Nicodim Ungureanu 
Este postul de director artistic, iar eu am supus dumneavoastră atenŃiei, dacă 

înfiinŃez postul de director adjunct până vine sentinŃa şi recursul sau nu facem nimic 
până vine sentinŃa şi recursul şi vă las pe dumneavoastră să hotărâŃi.  

Dl. Teban Andronic 
Pe minută nu se face o executare, se face pe o sentinŃă. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie. Pe minută dacă face cerere de investire cu formulă executorie, îi dă 

formula executorie. Să fie clar. Deci, poate să ceară formula executorie. Dar este 
prevăzut în Codul Muncii există într-un articol special. E infracŃiune pentru director dacă 
nu reîncadrează în baza cererii. Deci, dacă vine mâine şi face cerere în baza acestei 
minute şi îi refuză încadrarea, e infracŃiune. 

D-na Secretar Laura Sârbu 
Tocmai asta ştim şi noi, domnule consilier. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Atunci trebuie să analizaŃi şi reînfiinŃat postul. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Dar nu avem o sentinŃă. ReînfiinŃăm pe minută? 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Doamna Secretar, pe minută! 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Pe minută trebuie investită cu formulă executorie. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pe minută o investeşte cu formă... ăsta e certificat de grefă, care atestă că s-a 

soluŃionat. Pe minută o investeşte cu formulă executorie şi o pune în executare a doua 
zi. 

D-na Secretar Laura Sârbu 
Bun.  
Dl. Oană Nicolae Dorin 
În situaŃia asta, neavând posturi, domnul director ce face? 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Am discutat cu dumneavoastră şi înainte de şedinŃă. Si spune aşa: reintegrarea în 

funcŃia avută de director adjunct. Nu avem postul, ce facem? Asta era întrebarea mea. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Bun, da noi l-am desfiinŃat. 
Dl. David Ioan 
Trebuie modificată organigrama. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Îi atacată hotărârea? 
Dl.David Ioan 
Domnule Oană, este atacată în instanŃă decizia Consiliului de administraŃie, obŃine 

câştigul de cauză dar instanŃa… 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Pe postul de director adjunct pe care-l acŃionează acum, când a fost angajat? 

După ce i s-a desfăcut contestatorului postul? 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Nu există în organigramă postul de director adjunct la ora asta. 
Dl. Nicodim Ungureanu 
Nu are nici o legătură. Director adjunct este una, director artistic este cu totul 

altceva.  
Dl.David Ioan 
Deci încă o dată, domnul Oană, instanŃa desfiinŃează o decizie a Consiliului de 

administraŃie, respectiv a directorului. O desfiinŃează. 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dar explicaŃi-mi şi mie. 
Dl.David Ioan 
Dispune reintegrarea contestatorului în funcŃiua avută de director adjunct. Noi, 

Consiliul Local am desfiinŃat, am înfiiinŃat o nouă organigramă în care lipseşte postul de 
director adjunct. Unde să-l încadrez?  

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Da de ce aŃi desfiinŃat această organigramă? Că i se desfăcuse contractul de 

muncă şi unitatea a zis că e mai avantajos să fie un director artistic. Da? Care e înfiinŃat 
după.  

D-na Secretar Laura Sârbu 
Domnule consilier, nu discutăm lucrul ăsta. AŃi votat şi dumneavoastră, aŃi fost în 

comisie puteaŃi să spuneŃi. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Bun, deci tocmai de asta. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
Altceva discutăm acuma. Până în momentul acesta nu a  dat în judecată Consiliul 

Local,  nu a atacat hotărârea, abia acum a atacat-o în urmă cu o săptămână. Nu a 
trecut nici măcar primul termen. Nu a fost primul termen. Abia acum a dat în judecată, a 
atacat hotărârea să reînfiinŃăm postul. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Eu zic că pe baza aceasta trebuie să reînfiinŃăm postul. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
 Putem să reînfiinŃăm până la câştigarea procesului. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Trebuie modificată organigrama. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
 Ca să-l putem reintegra pe post. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Trebuie modificată organigrama. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
 10 jurişti cu 10 păreri.  Noi am supus atenŃiei, dumneavoastră hotărâŃi. 
Dl.Nicodim Ungureanu 
 Eu pot să reînfiinŃez postul în organigramă sau să-l votaŃi ca amendament. Vreau 

să vă mulŃumesc că aŃi dat sportivilor din Deva o sumă de bani pentru efortul făcut, dar 
vă informez că Teatrul Municipal din Deva a fost selecŃionat la un festival internaŃional şi 
reprezintă România. Vă mulŃumesc. 

D-na Secretar Laura Sârbu 
Cum facem, aşteptăm sentinŃa? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să se modifice organigrama. 
D-na Secretar Laura Sârbu 
 O lăsăm pentru şedinŃa ordinară.  
 Dl.David Ioan 
 ModificaŃi organigrama şi noi o vom aproba în următoarea şedinŃă de consiliu. 
Dl. Borbeanu Simion 
Propun să se achiziŃioneze un panou pentru afişat planşele pentru prezentare 

pentru că acesta este ceva de domeniul trecutului şi deteriorează şi pereŃii după cum se 
observă. Trebuie cumpărat ceva anume pentru că improvizaŃiile într-o Primărie arată 
groaznic. 

Dl.David Ioan 
Vă rog să se transmită Serviciului administrativ. 
Dl.Teban Andronic 
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Trei  lucruri am de spus. Avem digul Deva. Cred că în ultimii ani nu a făcut 
probleme în Deva. Mai nou a devenit digul Devei o pistă  pentru motociclişti de sporturi 
extreme. Tot digul este tăiat de urmele motocicletelor.Digul este al Devei, protejează 
Deva şi trebuie luate măsuri acolo, de către Primărie,  să nu se mai facă concursuri de 
la ora 5 dimineaŃa până seara. 

A doua problemă. Am mai ridicat problema aici cu sensul giratoriu  de la IPH, să se 
pună dacă nu o tablă, două table. În continuare parchează acolo, în sensul giratoriu.  
Dacă nu, în fiecare zi să fie un poliŃist pe acolo. 

A treia problemă, am spus-o şi când a fost domnul Primar. În faŃă la Mitsubishi, s-
au defrişat pomi, tuia, fără nici o aprobare. Nu ştiu cum, cine i-a dat dreptul de a 
defrişat. Orice pom - mai ales că erau pomi frumoşi ornamentali în vegetaŃie- au 
dispărut peste noapte, cu toate că a fost sesizată şi Garda de Mediu. Au spus că  
Primăria le-a dat aprobare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
De la începutul mandatului am rugat - mai avem o lună, poate vom rezolva 

vreodată ceva - problema parcărilor din Deva. Avem angajaŃii de la Urban Construct. 
Dacă cetăŃeanul plăteşte taxa bine, dacă nu, nu se ia nici o măsură pentru că nu există 
nici o modalitate şi nu există acea comisie care să poată aplica contravenŃii. Asta este 
una dintre probleme. 

A doua problemă. În parcările care sunt, în parcările cu taxă, s-a apucat fiecare să 
facă ce doreşte. De exemplu, Nissan aici în centru lângă noi, ocupă 4 locuri de parcare 
şi au făcut expoziŃie de maşini.Nu plătesc parcare. Ei 24 din 24 de ore ocupă 4 locuri de 
parcare. Pentru ce? De ce? 

Sunt atâtea sedii de bănci care pun “rezervat”. Numai B.R.D. şi Transilvania a avut 
o tablă pe care scria aşa cum a trebuit, că este rezervat conform autorizaŃiei 
numărul….. Restul, fiecare pune şi în Deva….. nu ai unde să parchezi pentru că toată 
lumea pune “rezervat”. Dacă ai cumva curajul să parchezi maşina în faŃă la AsociaŃia  
vânătorilor şi pescarilor, trebuie să umbli după pompă că-Ńi desumflă cauciucurile. ÎŃi 
desface efectiv ventilul. Sunt 3 locuri pentru ei, neconcesionate, neplătite. Până când  
permitem să tot fie treaba aceasta?! De 4 ani tot vă rog să se ia măsuri pentru treaba 
aceasta. Răspuns nu am primit, nici măsuri nu s-au luat. 

Dl.Teban Andronic 
Acum câteva luni s-au făcut parcările astea noi, pe spaŃiile verzi. Să nu se mai dea 

concesiune sau abonament pe acesta parcări. Sunt pentru toŃi locuitorii Devei. Astea 
care s-au făcut acum cu dale. ToŃi au început să-şi pună băŃ să blocheze. 

Dl.Panduru Carol 
Nu sunt relevante. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Parcările nu sunt concesionate. 
Dl.Kovacs Francisc 
 Dar, se montează un dispozitiv că nu poŃi parca în timpul zilei. MergeŃi să vedeŃi. 
 Domnule Preşedinte, am de ridicat şi eu 3 probleme.  Nu primim răspuns la 

problemele pe care le-am ridicat. Şi la şedinŃa trecută am rugat foarte mult să se aducă 
aprobările de pe strada Nucet, cei care au dărâmat acolo. Tot dealul acela vine peste 
noi. Am avut zid de sprijin, nu este canal de scurgere a apei, lucrarea este ilegală. Vă 
rog să prezentaŃi ce amendă a dat Primăria celui care a intrat pe domeniul public şi a 
făcut strada de acolo. 

 Colega mea spune că se poate urca cu maşina. Nu se poate urca cu maşina! Nu 
se poate! Este o bătaie de joc ce se întâmplă acolo. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Fetele de la Serviciul  administraŃie  publică au făcut demersurile. 
Dl.Kovacs Francisc 
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 Doamna Secretar, nu au aprobări ca să contruiască drumul acela şi l-au făcut 
ilegal, cu buldozere, cu camioane de 60 de tone. Îşi bate joc de cei de pe strada Nucet. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Volumul este foarte mare de lucru. Au câte 50 de autorizaŃii. Mai bine mergeŃi 

dumneavoastră si îi întrebaŃi şi vă dau răspunsul pe loc. 
Dl.Kovacs Francisc 
Ştie Parchetul, ştie PoliŃia, ştie toată lumea de treaba aceasta şi nu se ia nici o 

măsură. În primul rând lucrarea a fost executată pe domeniul public, Primăria trebuie 
să-i amendeze. Vă rog frumos să prezentaŃi amenzile pe care le-aŃi dat. 

A doua chestiune. În ultimele 6 şedinŃe am cerut ca pe strada Împăratul Traian să 
se pună limitatoare de viteză. Doamna Secretar,  limitatoare de viteză. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Dacă aş fi director tehnic aş pune şi limitatoare de viteză.  
Dl.Kovacs Francisc 
DaŃi-le ordin! 
D-na Secretar Sârbu Laura  
Nu am atribuŃii în acest sens. 
Dl.Kovacs Francisc 
Acolo va muri un om. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Acum două şedinŃe domnul director a spus că se montează într-o săptămână. 
Dl.Kovacs Francisc 
Vă spun că acolo va muri un om din cauza vitezei cu care se circulă. În fiecare zi 

intră 3, 4, 5 sute de pensionari. Cum ies de pe poartă, iasă direct în stradă şi circulă ca 
nebunii pe acolo. 

Ultima chestiune. La blocul 66, blocul turn din Micro15, să se termine asfaltarea 
trotuarelor, să se repare scara de acces. Este o scară de acces unde oamenii circulă. 
Normal  Primăria ar trebui să le plătească oasele rupte. Este inadmisibil ca la un bloc 
turn să nu fie scările reparate, să nu fie trotuarul asfaltat.Este o nimica toată. 

Vă rog frumos să ne daŃi răspunsul la ce ridicăm noi la Diverse. Toată lumea 
solicită şi nu primim răspuns. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Fetele au făcut adresele la compartimentele de specialitate. Nu primim răspuns. 

Noi ce să vă răspundem? 
Dl.Kovacs Francisc 
Să-i sancŃionaŃi! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Eu nu pot să sancŃionez pe nimeni. 
Dl.Kovacs Francisc 
De ce nu puteŃi? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu am atribuŃii. 
Dl.Kovacs Francisc 
Dar cine poate?! 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Eu nu am atribuŃii. 
Dl.David Ioan 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva, 08 aprilie 2008 
            Preşedinte de şedinŃă,                   Secretar 
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               Consilier,        Jr. Sârbu Laura 
                 David Ioan                
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


