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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 02 septembrie 2009,   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 modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1634/2009. 

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

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl.  Pogocsan Ferdinand 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr 
de 17 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl. Ghergan Florian, dl Morar Marcel, dl Tonea Vasile şi 
dl.Oancea Cosmin Cristian. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar Costa Cosmin Cristian, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Participarea Consiliului local al municipiului Deva in calitate de coorganizator 
alaturi de Spitalul Judetean de Urgenta Deva pentru organizarea Conferintei 
Regionale din cadrul Zilelor Medicale Devene, editia a II a, 2009;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea deplasarii delegatiei oficiale a municipiului Deva la Szigetvar, 

Ungaria, in perioada 03 – 07 septembrie 2009; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 
II. Diverse 
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Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi la pct.2 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul:1 se adoptă cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie. 
De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 2 necesita vot secret 
  

I. Proiecte de hotărâri: 
 

Punctul 1  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului 

local al municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi de Spitalul Judetean de Urgenta 
Deva pentru organizarea Conferintei Regionale din cadrul Zilelor Medicale Devene, editia a II a, 
2009;  

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 286/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasarii 

delegatiei oficiale a municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, in perioada 03 – 07 septembrie 
2009; 

Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 

Vă rog să faceŃi  propuneri. 
Dl.Nelu Ardelean 
Propun din delegaŃie să facă parte: dl. Oană Nicolae Dorin, Dl. Dobrean Robert Mircea, 

dl. Moş Ovidiu, dl. Pogocsan Ferdinand şi dl. Chitaru Ioan Iosif. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 

făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi valabil exprimate, 17 voturi 

valabile. 
DelegaŃia oficială a municipiuli Deva va fi formata din următorii: 

- Dl. Oană Nicolae Dorin – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Dobrean Robert Mircea – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Moş Ovidiu  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Pogocsan Ferdinand – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Chiratu Iosif Ioan – 17 voturi “pentru” 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 287/2009 
 

Diverse 
Dl. Panduru Carol 
Luna trecută am prezentat în cadrul Consiliului local un tânăr, reprezentant al Devei, un 

tânăr inventator, student, care ne-a reprezentat la Moscova la concursul internaŃional de invenŃii. 
Pot să vă informez că a luat locul II, medalia de argint, ca persoană fizică. Locul I, medalia de 
aur, a luat-o un Institut de Cercetare InternaŃional pentru tratarea cancerului. Locul  II l-a luat 
consăteanul şi ca să spun aşa, locuitorul municipiului Deva, pe care l-am sprijinit cu o sumă de 4 
mii de lei. Poate că au fost insuficienŃi, dar l-a ajutat foarte mult şi această sumă. 

Aş dori - în atenŃia executivului - începând de anul viitor, dacă am putea să sprijinim cât 
de cât activitatea acestui tânăr. La următoarea şedinŃă am să-l aduc să informeze despre toată 
activitatea lui de până acum, câte medalii de aur a luat până acum. Numai medalii de aur a luat. 
Este singurul concurs internaŃional la care a luat medalie de argint. A fost felicitat de însuşi 
Preşedintele Comisiei pentru InvenŃii de la Geneva. Cred că este o mândrie pentru municipiul 
Deva acest tânăr. Dacă am putea să-l sprijinim şi pentru materiale…Are de brevetat cel puŃin 
două sau trei invenŃii. Dacă-l sprijinim, el a spus că în orice competiŃie internaŃională şi naŃională 
va concura sub egida Primăriei Municipiului Deva. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Trebuie să-şi facă o societate neguvernamentală sau organizaŃie neguvernamentală şi 

atunci fetele să-l  ajute. 
D-na Nicula Viorica 
AsociaŃie. O să-l sprijinim. 
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Dl. Cuiava Dorel 
Vreau să semnalez un fapt, cum îşi face societatea HidroconstrucŃia datoria. Locuiesc pe 

strada Saturn, în blocul 8. În data de 27 august în jurul orei 13, jumătate din suprafaŃă a fost 
betonată, cealaltă suprafaŃă nu. A venit HidroconstruŃia cu o maşină mare şi a început să toarne 
asfaltul. Am vorbit cu maistrul respectiv şi a spus că ei aşa au primit ordin. Am dat telefon la 
Apaprod să vină dirigintele de şantier şi mi-au dat tot felul de explicaŃii, că nu ştiu unde este, că-i 
plecat, că nu ştiu ce.  

Consider că nu este normal să se toarne peste nisip direct asfalt, cu timpul se lasă şi 
lumea o să-l înjure pe domnul Primar şi Consiliul local, pentru că HidroconstrucŃia nu-şi face 
datoria cum trebuie.  

Pe o porŃiune de aproximativ 100 de metri era numai nisip şi s-a turnat asfalt. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
DirecŃia tehnică, ce ştiŃi? 
Dl.Szots Ludovic 
O să verificăm. Nu am mai fost sesizat pentru astfel de probleme, acum aud prima dată. 
Dl. Cuiava Dorel 
De verificat este greu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Au un om al Primăriei sau este totul coordonat de Consiliu JudeŃean? Este totul coordonat 

de Consiliul JudeŃean sau are şi Primăria Deva un om care să participe la asemenea lucrări? 
Dl.Szots Ludovic 
Unde? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
La lucrări. 
Dl.Panduru Carol 
Sau la recepŃie. 
D-na Mateucă Mădălina 
Este vorba de lucrările ISPA. 
Dl.Szots Ludovic 
Domnule consilier, eu vă promit că mâine ne vom deplasa la faŃa locului să verificăm. 
Dl. Cuiva Dorel 
Asfaltul este bun turnat deasupra. 
Dl.Panduru Carol 
În schimb, pot să aduc laude celor care lucrează de la Mărăşti până în DorobanŃi. 

Extraordinar de frumos lucrează. Vă spun, merge pe porŃiuni. 
Nu vă supăraŃi, eu asta vă spun. Se poate deplasa oricine acolo, aduce la nivel frumos, 

betonează. 
Dl.Cuiava Dorel 
Domnule Szots, vă spun, este numai nisip acolo. 
Dl. Szots Ludovic 
Domnule Primar, este vorba de programul ISPA cu refacerea carosabilului la starea 

iniŃială. 
Dl. Cuiava Dorel 
Nu. 
Dl. Szots Ludovic 
Cum nu?! 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Cine-i coordonează? 
Dl.Szots Ludovic 
Cine-i coordonează?! Apaprod-ul. 
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Dl.Primar Mircia Muntean  
FaceŃi o adresă şi le spuneŃi că am fost sesizaŃi în cadrul şedinŃei de consiliu din data de… 

că lucrările de asfaltare nu se fac cum trebuie. 
Dl.Szots Ludovic 
Trebuie să fie în garanŃie. 
Dl. Cuiava Dorel 
Am sunat şi la directorul de la HidroconstrucŃia şi acela a spus “Cum, domnule?! Ăştia 

fac treabă bună!” 
Dl.Szots Ludovic 
Cu HidroconstrucŃia şi subcontractanŃii lor avem foarte  multe probleme. 
Dl.Kovacs Francisc 
Mie mi-ar plăcea ca pe strada Împăratul Traian să fie lucrări de calitate. În colŃ, Spitalul şi 

locatarii de acolo aruncă gunoi. Efectiv cred că şi medicamente sunt acolo. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
În colŃul care dă la turn, unde se iasă prin spatele spitalului. 
Dl.Kovacs Francisc 
În spatele Spitalului JudeŃean. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
La ieşire acolo?! 
D-na Oprişiu Corina 
La jumătatea străzii spre blocul turn. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Kovacs, pe tronsonul acesta am stabilit că demararea lucrărilor de asfaltare va 

începe imediat după ce montăm conductele. Să nu păŃim ca la Brutăria NeamŃ unde am oprit de 
un an jumătate. 

Dl.Ardelean Nelu 
Şi mai stă un an. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Spunând că termină în două săptămâni, dacă-i opresc de la lucrare, că termină şi că pune 

conducta principală exact pe tronsonul pe care am lucrat noi. Iată că a trecut un an şi jumătate şi 
vorba lui, mai stăm un an.  

Dl.Ardelean Nelu 
Şi Consiliul JudeŃean are probleme cu HidroconstrucŃia. Nu au forŃă de muncă, nu au 

utilaje şi anul acesta nu se vor apuca. Există riscul să se piardă şi banii ISPA. Există o problemă 
cu HidroconstrucŃia. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este vorba de o problemă, este vorba de o mentalitate de pur comunism, pur 

comunism sovietic, el a crezut că, în mintea lui bolnavă, adună cu amândouă mâinile toate 
lucrările - beneficiind şi de o structură puternică de la Bucureşti, că nu a licitat el, că pe el îl ştia 
toată lumea cât este de găinar. Dar, s-a licitat foarte frumos la Bucureşti unde firma 
HidrocontrucŃia are o prestanŃă şi are o forŃă, a venit şi a delegat toate lucrările nouă, aici, iar 
acest individ a spus “domnule, nu dau nimic în subantrepriză, acum pot că eu îmi eşalonez pe 10 
ani şi tot lucrez, firma mea este salvată şi că cineva o să mă aştepte la Bruxselles ca eu să-mi 
finalizez lucrările din Deva”. Bruxselles a anunŃat foarte clar “ în data de 10 decembrie birourile 
de la Bruxselles se închid”, întâmplător ştiu această situaŃie exactă – fondurile de preaderare se 
închid şi din 01 ianuarie se intră pe fonduri de structurare cu totul şi totul în alt birou şi cu altă 
coordonare şi cu alt procent alocat României. Acest om din păcate nu a înŃeles acest lucru şi iată 
că ne-a pus într-o situaŃie gravă. 

Dl.Ardelean Nelu 
Luni este invitat la Consiliul JudeŃean directorul general de la  Bucureşti. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Încearcă tot felul de şiretlicuri gen “Consiliul local nu ne-a predat 7 metri pătraŃi de 

trotuar din strada Grigorescu, de aceea …” Domnul director vă poate confirma, am dat 
dispoziŃie, dacă ne cere şi Casa de Cultură le-o dăm temporar, numai să nu mai aibă nici o 
justificare - că-şi face tot felul de documente de buzunar, prin care să spună “domnule, lasă, că 
dacă păŃesc ceva în decembrie, când probabil va răspunde cu capul, voi arăta că Primăria nu mi-a 
dat aleea din faŃă”. Primăria îi dă orice alee îi cere. Dovadă, sunt 4 lucrări întrerupte, lucrări pe 
care aş fi putut să le finalizez de un an şi jumătate şi le-am oprit în detrimentul oamenilor de 
acolo, care sigur că tolerează această mizerie şi această situaŃie a HidroconstrucŃiei din zona 
respectivă.  

Este dureros ce se întâmplă. A spune “te rog opreşte lucrarea că în două săptămâni 
montez conducta” şi să treacă un an şi jumătate, acest lucru numai o conducere proastă şi foarte 
proastă poate să facă. 

Dl.Ardelean Nelu 
Le vine directorul luni, este invitat la Consiliul JudeŃean şi probabil că va trebui să 

participe şi cineva din Primărie să spună problemele.  
O locaŃie dacă nu i-ai predat, cu toate că mai are zece predate,  nu se apucă de alea zece. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, asta a făcut cu noi. 
Dl.Ardelean Nelu 
Aşa face  şi la Consiliul JudeŃean. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Noi o numim acŃiune gen Şofron. Este aici? Se apucă întotdeauna de ce este mai greu să 

spună că “nu pot să fac”. 
Îi rog pe domnii consilieri, să nu se mai lege de funcŃionarii publici. FuncŃionarii publici 

de când au fost ameninŃaŃi, vă spun că lucrează cum nu au mai lucrat niciodată. Vă rog să înŃelegi 
acest lucru şi măcar pe perioada aceasta de ambiguitate în care ei nu ştiu, îi dă afară, nu-i dă 
afară, se reduce, pleacă în concediu, ce se întâmplă cu ei, vă spun sunt “smirnă”. Bine ar fi să fie 
un Prim ministru din şase în şase luni să ia decizia asta, că nu mai trebuie să-i pună nimeni la 
lucru, nici Consiliul local, nici Primarul, nimeni, că-şi fac datoria mai bine decât oricine. Cei de 
faŃă de exclud. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 

lucrările şedinŃei.  
 
 

Deva,  02 septembrie 2009 
 
 
 
 

           Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Pogocsan Ferdinand             Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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