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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 23 aprilie  2008,  în şedinŃa de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva nr.916/2008. 

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 
19 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa doamna Hategan Marinela şi domnul Teban Andronic. 

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 08 aprilie 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 “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 08 aprilie 2008 însoŃit de procesul-verbal în care dumneavoastră să 
vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

 
 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 08 aprilie 2008.  

 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.827/2008, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 19 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 4 puncte si 6 puncte suplimentare. S-au 

adoptat 10  hotarari, respectiv de la nr.137-146.  
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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 08 aprilie 2008.  

Dl.David Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 aprilie 2008. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 aprilie 2008 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor  19 consilieri prezenŃi. 
Dl.David Ioan 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi:        
Dl. Primar Mircia Muntean 

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

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strazi in 
municipiul Deva”;   

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
2. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare 

“Sens giratoriu – intersectia B-dului 1 Decembrie cu B-dul Iuliu Maniu” in 
municipiul Deva; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare 

“Sens giratoriu zona Dacia Service”  in municipiul Deva; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

4. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2004 privind 
aprobarea amplasamentului terenurilor disponibile pentru construirea de locuinte 
proprietate personala, in baza Legii nr.15/2003, republicata si stabilirea unor criterii 
suplimentare in vederea atribuirii acestor terenuri;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
5. Modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la Hotararea nr.151/2008 privind rectificarea 

bugetului general al municipiului Deva pe anul 2008; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

             II.  Diverse  

Supun la vot ordinea de zi prezentata  
S-a votat cu 18 pentru şi  

          1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 
Dl.Kovacs Francisc 
Vă spun de ce sunt împotrivă. Legea nr.215/2001, art.39 prevede că şedinŃele de îndată se 

convoacă în caz de forŃă majoră. De aproape 4 ani tot încerc să lămuresc această problemă. Nu 
este nici o forŃă majoră şi în condiŃiile acestea nu pot să fiu de acord cu ordinea de zi. Sunt 
împotriva tuturor proiectelor de pe ordinea de zi.  

Dl. David Ioan 
Domnule Kovacs, Ńin să vă informez că şi eu mi-am pus această problemă ca şi 

dumneavoastră ceva mai devreme. Atunci când se pune problema rectificării de buget, când în 
sarcina bugetului sunt nişte plăŃi care pot să genereze penalităŃi de întârziere sau alte prejudicii, 
este perfect justificată rectificarea de buget. În programul de astăzi avem rectificarea de buget şi 
a fost hotărârea principală pentru care s-a convocat şedinŃa de îndată. Faptul că s-au mai adăugat 
şi alte hotărâri pe ordinea de zi, eu consider că nu este nici o problemă, ci dimpotrivă este ceva 
benefic, evitând să adoptăm 60 sau 80 de hotărâri într-o altă şedinŃă. 

Cred că aveŃi dreptate, dar numai parŃial. Este rectificarea de buget. Rectificarea este 
necesară pentru efectuarea de plăŃi. 

Dl.Kovacs Francisc 
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Nu este nici o justificare ca să nu respectăm legea. Legea spune foarte clar. FaceŃi 
amendament la lege, modificaŃi legea. Nu se poate aşa, întotdeauna Studiile de fezabilitate votate 
în şedinŃă de îndată. Habar nu avem ce se face acolo. Chiar acum, când am venit, m-am uitat pe 
câteva străzi unde lucrările sunt gata. Când poŃi să vezi atâtea străzi, să te duci tu, consilier, care 
îŃi dai semnătura, să vezi dacă sunt în regulă lucrările de acolo?! Nu  mai  vreau să semnez pentru 
că unii nu respectă legea.  
 
 NOTĂ:  În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la punctele 1, 4 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, 
potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 2,3,5 se adoptă cu votul 
majoritatii consilierilor locali in functie 
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

fezabilitate pentru executarea lucrarii “Modernizare strazi in municipiul Deva”;   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

 Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
 În materialul prezentat nu este lista de lucrări. Am observat o neconcordanŃă între străzile 
care au fost trecute acolo şi străzile care au fost reparate. Pentru acest motiv, aş vrea să îndreptaŃi 
această eroare materială, zic eu.  Vlaicu, Iancu, Titu Maiorescu şi o parte din Aleea Păcii sunt 
executate şi în aceste condiŃii ele fiind executate, suma totală de acolo nu mai bate cu ceea ce 
votează domnii consilieri. Aş dori să se corecteze acest lucru.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Serviciile de specialitate să facă corectarea. 
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 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  
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                     1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 vot împotrivă (Dl.Kovacs Francisc) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.176/2008 
 
Punctul 2  

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare “Sens giratoriu – intersectia B-dului 
1 Decembrie cu B-dul Iuliu Maniu” in municipiul Deva;  

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 17 voturi pentru şi  

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru şi  

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.177/2008 
 

Dl.łonea Vasile 
Aş vrea să se consemneze că votez “împotrivă” nu din cauza oportunităŃii, din cauza 

preŃului exagerat. 
 

Punctul 3 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare “Sens giratoriu zona Dacia Service”  
in municipiul Deva; 

Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 



 5 

Domnule Preşedinte, atunci când am votat pentru a se realiza un sens giratoriu în zona 
Dacia Service, am considerat că este necesar ca străzile care intră şi care ies din Deva, de acolo 
din spatele Dacia Service, acolo unde este poarta de intrare prin spate, ar fi trebuit să fie deci, ca 
să se poată ajunge de la Real în sensul care este de la Real, acea străduŃă care venea la Dacia 
Service, să intre în sensul giratoriu şi să poată să iasă undeva sus sau să se poată  reveni, cei de 
pe strada 22 Decembrie să se poată întoarce acolo. Aşa cum este pus acum sensul giratoriu, chiar 
numai pentru intersecŃie aceea cu strada care merge sus la rezervoare, care în acest moment nu 
are rost să o facem pentru că nu există nici o afluenŃă foarte mare de maşini. Aşa cum este pus 
acum, eu aş vrea să-l reanalizăm domnule Primar pentru că nu rezolvă nici o problemă. Deci, 
este adus acum de unde l-am gândit sau de unde s-a propus acolo, de la pasarelă şi de la toate 
străzile este adus chiar în faŃa străzii care urcă la rezervoare.  

Eu cred că în acest moment, acest sens giratoriu nu-şi are rostul. Nu avem intersecŃie de 
străzi mari acolo, nu avem de ce să-l facem. Acum, nu are rost să-l facem. Sigur că trebuie să 
gândim. Dacă-l ducem mai în spate şi trebuie să gândim ce se întâmplă cu toate locurile de case 
care se vor face aici, în livadă. Acolo va trebui să vină o stradă care să vină în sensul acesta 
giratoriu. Dacă-l ducem un pic mai în spate, eu acolo i-am văzut rostul şi de aceea am şi fost de 
acord cu precedenta hotărâre. Cred că trebuie să mai gândim puŃin locul unde-l amplasăm pentru 
că aşa cum este poziŃionat acum nu are rost. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Radu, a suferit vreo modificare faŃă de cea pe care am discutat-o atunci? 
Dl.Radu Dorin 
Nu. Sensul giratoriu Dacia Service din cel puŃin două motive este necesar să fie realizat. 

În primul rând, pe zona respectivă există un P.U.Z. aprobat pentru realizarea de imobile care sunt 
pe lângă Dacia Service în partea dreaptă. Se asigură accesul celor care vor locui în viitor acolo. 
În plus de aceasta se asigură acces după ce se va realiza toată zona. 

Dl.Ghergan Florian 
Este acces acolo. 
Dl.Radu Dorin 
După ce se va realiza toată zona de deal…. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este un ansamblu de case destul de mascat. De la hotelul domnului Nelu în jos a început 

să se dezvolte încă un ansamblu de case. Pentru acela, este una din variante. Cea mai importantă 
este ca pe deveni să nu-i mai băgăm în DN7 şi să-i băgăm pe cele 2 benzi care se vor face spre al 
doilea sens giratoriu. Între cele două sensuri va fi un drum reabilitat, nu pe o singură bandă cum 
este acum. 

Dl.Radu Dorin 
Acolo vor fi 2 benzi. 
Dl. Ghergan Florian 
Ar fi strada foarte îngustă pentru ceea ce spuneŃi. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, pentru că am făcut tot. Ne-a cedat Sews 280 de metri.  
 

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 17 voturi pentru şi  

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

                     2  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

          3  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc,  Dl. łonea Vasile  

                                            şi Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

          3  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc,  Dl. łonea Vasile  

                                            şi Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

          3  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc,  Dl. łonea Vasile  

                                            şi Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

          3  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc,  Dl. łonea Vasile  

                                            şi Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

          3  voturi  împotrivă (Dl.Kovacs Francisc,  Dl. łonea Vasile  

                                            şi Dl. Ghergan Florian) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.178/2008 
 
Punctul 4 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 

Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2004 privind aprobarea amplasamentului 
terenurilor disponibile pentru construirea de locuinte proprietate personala, in baza Legii 
nr.15/2003, republicata si stabilirea unor criterii suplimentare in vederea atribuirii acestor 
terenuri; 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
La articolul 1, ultimul aliniat, ultimul punct “au prioritate la atribuirea terenului pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală sportivii care au rezultate deosebite”. 
Dumneavoastră trebuie să definiŃi “rezultate deosebite”. Dacă este invers, îi dăm lui GuŃă terenul. 
 Dl.David Ioan 
 Celelalte condiŃii se înŃeleg, sunt cerute prin lege. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu cred altceva, domnule consilier. Cred că domnul łonea dinadins nu a mai vrut să 

supere consilierii ceilalŃi şi să nu mai dea nici un ban la GuŃă. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aş propune ca aici să se completeze: “au  rezultate deosebite respectiv medaliaŃi la 

olimpiade, campionate mondiale sau europene”. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Şi campionate naŃionale. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Deci, să fie medaliaŃi la olimpiadă, campionat mondial, campionat european sau 

campionat naŃional. 
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Dl.David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de completarea propusă. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. IV 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. 179/2008 
 
Punctul 5 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 si 

Anexei nr.2 la Hotararea nr.151/2008 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva 
pe anul 2008; 

Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget 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.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. II al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.III al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. IV al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.V al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi  

                     1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

 A fost adoptată Hotărârea nr.180/2008 
 
Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 Am o problemă de ridicat. Aseară am văzut o emisiune pe postul UNU TV Deva  şi am 
rămas total neplăcut, cu un gust deosebit de amar de modul cum au pus reprezentanŃii P.D.L.-
ului  problema în acea emisiune, respectiv domnul Viceprimar Ioan Inişconi. 
 M-am simŃit umilit şi jignit că am făcut parte din acest consiliu şi am votat hotărârile de 
consiliu prin care s-au realizat sensurile giratorii.  

Aceeaşi problemă cu plata la sensurile giratorii au ridicat-o şi în presa locală şi colegii de 
la P.S.D. 

Eu vă spun că m-am săturat să se ridice aceste probleme, să fim acuzaŃi că ne-am însuşit 
bani, că am plătit sume de bani exagerate în scopul de a ni se returna în buzunare, să ii însuşim. 
M-am simŃit umilit şi jignit atâta timp cât nimeni…Dacă crede că aşa s-a întâmplat, nu înŃeleg, 
de 6 luni, de 1 an de când s-au aprobat aceste proiecte, de ce nu a făcut o plângere penală, de ce 
nu a făcut un studiu, de ce nu au cerut o expertiză, de ce nu vine cu dovezi certe şi clare că, 
cheltuiala efectivă este de atât şi noi am plătit mai mult?! Până când tot să fim umiliŃi şi jigniŃi?  

Mă mir că cei de la presă au plecat imediat, ca să nu mai dea pe post asta. A trebuit să dea 
numai UNU TV tot ce a spus colegul nostru, domnul Inişconi.Vă rog să mă înŃelegeŃi, nu mai  
înŃeleg. 

 Începe campania. Asta nu este campanie, să ne umilim, să ne jignim unii pe alŃii. Lumea 
te arată “Ai fost consilier. łi-ai băgat banii în buzunar!”. Să dea Dumnezeu la fiecare atâŃia euro 
şi dolari în buzunar câŃi am luat eu de la acest … dar nici un cent în plus. Atât să aibe în buzunar  
cât am luat eu de la sensurile giratorii sau din consiliu în aceşti 4 ani, dar nici un cent în plus ca 
să vadă cum este. Nu se mai poate! 

Dl. Ghergan Florian 
Colegul ne-a amintit şi pe noi, consilierii P.S.D. Sigur că am făcut o campanie în care am 

cerut să se spună adevărul despre aceste preŃuri. ŞtiŃi că şi aici în consiliu am ridicat această 
problemă. Ne întreabă oamenii pe stradă şi trebuie să răspundem. Nu ştiam şi nu ni s-au dat 
multă vreme preŃurile şi a trebuit să facem o mulŃime de adrese, să le înregistrăm aici, ca să 
primim preŃurile acestor lucrări. Cred că lucrările sunt făcute din bani publici şi pentru oameni. 
Cred că este necesar să se ştie cât au costat. Sigur că aceste valori sunt mari. O să facem şi 
expertize, domnule coleg, o să facem de toate. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Până atunci să nu mai acuzăm. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu vă faceŃi probleme. Am cerut să ştim cât costă şi s-a pus la dispoziŃie. Dacă 

considerăm că sunt situaŃii care sunt în afara legii vom face expertize şi vom face şi acele – dacă 
doriŃi – sesizări penale. Dumneavoastră ştiŃi cât costă şi este o chestie pe care toată lumea trebuie 
să o ştie, şi dumneavoastră, şi eu şi alŃi colegi. Este o treabă publică. 

Dl.David Ioan 
Domnule Ghergan, acuzaŃi fără probe şi pe oricine. 
Dl. Ghergan Florian 
Dacă am ceva de spus, eu spun, domnule Preşedinte. 
 
 
Dl.David Ioan 
Sunt de acord că, dacă există o suspiciune într-o anumită direcŃie te poŃi adresa celui în 

cauză, dar dacă faci afirmaŃii la grămadă, acuzi pe toată lumea, pe toŃi cei de faŃă. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu am acuzat pe nimeni şi nu v-am acuzat pe dumneavoastră. Încă nu am acuzat pe 

nimeni. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
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Vă rog să-mi daŃi şi mie cuvântul că văd că vă  luaŃi apărarea unii la alŃii. Vreau să explic 
domnului consilier. Nu a pomenit nimeni numele nimănui. Dumneavoastră nu puteŃi dovedi că 
acele lucrări nu sunt scumpe, cum nu aŃi putut dovedi nici că terenul care s-a vândut cu 1,26 unde 
aŃi fost preşedinte de comisie, s-a vândut ieftin. Nu aŃi putut dovedi nici faptul că  eu am luat acte 
din Primărie şi am ieşit, şi sunteŃi avocat. Nu v-am dat o lecŃie de jurist prudenŃă, ci de bun simŃ.  

Este săptămâna mare. Dacă dumneavoastră doriŃi o confruntare între noi, mi-aŃi dat ideea 
ca hotărârile de acum de aici, să le facem sesizare la Prefectură, pentru că într-adevăr nu sunt 
luate conform literei legii.  

Dacă dumneavoastră aŃi votat la primul punct străzile şi eu vă spun că sunt 4 făcute acum 
– şi rog să se consemneze în procesul verbal – înseamnă că  dumneavoastră le-aŃi făcut fără să fi 
avut o documentaŃie şi un preŃ. Este corect, domnule avocat? Să nu o spunem public? O spunem! 
Dacă asta este părerea noastră… 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
AduceŃi şi dovezi la ceea ce spuneŃi. 
Dl.Viceprimar Inişconi Ioan 
Dovezile sunt aici, în faŃa dumneavoastră. 
Dl.łonea Vasile  
Domnul coleg nu a fost atât de sensibil când am fost jignit de un post de televiziune, de 

către un coleg. Atunci domnul avocat nu a vrut să-mi ia apărarea. De multe ori s-au întâmplat 
treburile acestea. Eu cred că am făcut toate declaraŃiile aici, publice, de faŃă cu presa. Ca să nu 
pun întrebări asupra unor obiective care se votează aici, asupra preŃurilor, asupra costurilor, când 
ele mi se par egaxerate, nu am voie? FaceŃi un proiect prin care să ne interziceŃi să ne mai 
adresăm, să mai punem întrebări. 

Eu am priceput-o ca pe o condamnare, cu mânie patriotică. 
 Dl. David Ioan 

Vă rog să ŃineŃi seama de graniŃa între ce s-a spus, ce s-a înŃeles şi ce a rezultat. Sunt 3 
lucruri diferite. Ce s-a spus, s-a spus. Nu ştiu ce s-a spus că nu mi s-a relatat şi nici nu am fost 
interesat. Ce s-a înŃeles ştim noi ce s-a înŃeles şi ce a fost de fapt în realitate ştim de asemenea. 
Totul este să  atragem atenŃia şi să fim filmaŃi. 

Chestiunea este următoarea. Ce s-a spus, acuză nişte oameni fără să aibe documente cât 
se poate de complete, în pragul campaniei electorale mi se pare un lucru cât se poate de ieftin şi 
cât se poate de necavaleresc.  

Revin acum la acel preŃ al străzilor. Deci, domnilor, dacă eu aici sau dincolo în bancă în 
locul meu primesc un raport în care serviciul de specialitate al Primăriei spune că este ok, 
domnule nu sunt contra. Am cunoştinŃe tehnice şi cunoştinŃe juridice. Deseori am avut cunoştinŃe 
juridice şi am modificat câte ceva, “nu este bine aşa” şi eu am fost în asentimentulul unora sau 
nu am fost. În ceea ce priveşte chestiunile tehnice, toŃi am votat orbeşte. Responsabilitatea 
faptului că, un deviz a fost atât sau atât şi că s-a făcut recepŃie sau cum se insinuează că nu s-a 
făcut  recepŃie ş.a.m.d. nu ne revine nouă. Noi ce-l mult am fost induşi în eroare. Invocând acest 
lucru, la o adică, aşa cum se promite acum că se vor lua străzile la măsurat şi remăsurat, ş.a.m.d.,  
să ştiŃi că nu Ńine neapărat de condiŃia ta ca şi consilier. Ai fost dus în eroare. Prin urmare, haideŃi 
să nu ne legăm de unii dintre colegii noştrii sau de marea majoritate care au votat în anume fel. 
În primul rând mulŃi suntem împroşcaŃi cu noroi. Vă rog să mă credeŃi, eu mă consider unul 
dintre cei mai curaŃi, admiŃând că sunt fel de fel de situaŃii în care unii sunt împroşcaŃi din 
greşeală de alŃii. Când eşti în politică nu se poate să nu te murdărească cineva, chiar dacă tu vrei 
să fii exagerat de curat. Asta insinuez, referindu-mă la domnul łonea, pe care îl stimez foarte 
mult. Dumneavoastră credeŃi că nu aŃi fost împroşcat niciodata prin acŃiunile colegilor? Cu toate 
că păreŃi un om cu consecvenŃă şi care Ńine foarte mult la prestanŃă şi la o anumită verticalitate. 
Eu vă apreciez pentru aceasta, dar să nu credeŃi că colegii dumneavoastră nu v-au împroşcat 
niciodată cu noroi sau nu v-au  pus în sarcină nişte lucruri pe care probabil nici nu le-aŃi gândit. 
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La fel se întâmplă şi în alte partide. A striga în gura mare “toŃi ăia sunt hoŃi şi toŃi ăia fură şi toŃi 
ăia sunt nişte proşti” este o eroare capitală. 

Dl.Kovacs Francisc 
AŃi văzut emisiunea? Nu a fost nominalizat nimeni. Ce a spus la adresa lor a spus şi la 

adresa mea. Nu a fost nominalizat nimeni, caseta există. Există înregistrarea, caseta şi se poate 
vedea. 
 Dl. David Ioan 
 Vă rog să faceŃi propuneri pentru preşedintele care va conduce lucrările şedinŃei în luna 
mai. 
 Dl.Panduru Carol 
 Propun pe domnul Pogocsan Ferdinand. 
 Dl. David Ioan 
 Domnul Pogocsan a fost ales cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenŃi. 

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

 
 

Deva, 23 aprilie 2008 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

     David Ioan               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 

 
 
 

 
 
 
 
 


