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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 03 februarie 2009,   în şedinţa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.236/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 19 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar Laura Sârbu, 
directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
Dl. David Ioan   
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până 
la această oră un număr de 19 consilieri, şi-au anunţat absenţa domnul Oana Nicolae 
Dorin şi domnul Borbeanu Simion. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, doamna Secretar 
Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului. 
           De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
           Dl. David Ioan   

     În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 20 ianuarie 2009, precum 
şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local.  

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 20 ianuarie 2009, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 20 ianuarie 2009 
 
Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispoziţia Primarului 

nr.56/2009, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 21 consilieri din numărul total de 21 de consilieri in 

functie. 
   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier David Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 18 puncte si 7 puncte suplimentare. 
S-au adoptat 25 de hotarari, respectiv de la nr.14-38.  
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Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecţie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 20 ianuarie 
2009.  

Dl. David Ioan   
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 20 ianuarie 

2009. 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 20 ianuarie 2009 se aprobă cu 

unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 
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. Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N.Grigorescu 
nr.45 B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor 
situate în imobilul din Deva, str.N.Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea 
Serviciului public local de asistenţă socială; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea şi completarea Hotararii Consiliului local nr.503/2008 privind 

solicitarea trecerii imobilului „Sala Sporturilor” din Deva, din domeniul 
public al statului in domeniul public al municipiului Deva si in administrarea 
Consiliului local al municipiului Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
Dl.David Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.         
  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenţi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1,2 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 
total al consilierilor locali în funcţie.  
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N.Grigorescu nr.45 B şi atribuirea în 
vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, 
str.N.Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Serviciului public local de asistenţă 
socială. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Samoilescu Ioan 
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Eu am să votez “pentru”, să rezolv o problemă socială, dar vă spun cinstit că îmi 

este ruşine să votez asemenea proiect. Adică, după 20 de ani de democraţie am ajuns 
să transformăm o cocină în locuinţă socială. Este jalnic că am ajuns aici. Nu vreau să o 
politizez mai mult, că poate nu este vinovat nimeni sau suntem vinovaţi toţi pentru 
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treaba aceasta, dar nu cred că acesta a fost scopul fundamental al schimbărilor din 
decembrie 1989, ca să transformăm cocinile în locuinţe pentru oameni. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, sigur că, comportă multe discuţii acest punct, dar cred că 
trebuie să avem în atenţie pentru viitor, pentru că este nevoie şi, pentru că aceşti 
oameni locuiesc chiar în condiţiile acestea, să modernizăm acest loc. Cred că ar fi bine 
un proiect, chiar să facem în acel loc locuinţe sociale, probabil ceva mai de calitate.  

Ceea ce domnul consilier Ţonea spunea, cu alte cuvinte, că acele condiţii sau 
condiţiile în care locuiesc aceşti oameni nu sunt dintre cele mai bune şi cred că ar fi 
bine să avem preocuparea să găsim o soluţie chiar de finanţare a unui proiect, aşa cum 
am făcut pentru locuinţe sociale pentru tineri, să desfăşurăm în acest spaţiu un astfel de 
proiect prin care să modernizăm aceste locuinţe. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Sigur că, cred că în bună parte domnii consilieri au de această dată dreptate în 

ceea ce priveşte condiţiile în care unii dintre concetăţenii noştrii locuiesc, îşi permit să 
locuiască sau chiar îşi doresc acest lucru. Unii chiar îşi doresc acest lucru.  

Vreau, ca persoană care sunt îndreptăţită şi cunosc poate cel mai bine 
problematica socială, dar şi a investiţiilor de modernizare, de înfrumuseţare a oraşului,  
să vă spun câteva sau să vă dau câteva replici.  

În urmă cu 2 ani de zile am avut 150 de cereri pentru terenul pe care l-am pus la 
dispoziţia tinerilor.Îmi este greu să vă spun că 90% din aceştia nici măcar nu s-au 
apucat să-şi facă minimul prevăzut de legislaţie, adică măcar fundaţia. Am fost nevoiţi 
ca prin Consiliul local să mai repartizăm la următorii, care aveau prioritate, alte 80 de 
loturi şi să evacuăm o parte dintre cei de care vorbeam, ca să mă trezesc că nici dintre 
aceştia din urmă, nici măcar 30 % nu au  reuşit să-şi facă încă fundaţia şi sunt pus în 
situaţia ca în februarie să le mai retrag o dată loturile şi să le dau la alte persoane, care 
nu sunt puţine şi sunt 250 încă în aşteptare pentru aceste loturi. Este o dovadă de 
neseriozitate şi din partea acestor  tipuri de familii.   

Mai mult de atât, vă atrag atenţia că pe programul A.N.L. unde, fiind singurul 
oraş în care  România, în care guvernele toate la rând care s-au succedat fără culoare 
politică, nu au ajutat municipiul cu absolut nici un bloc, totul s-a făcut pe seama şi 
responsabilitate consiliilor locale şi a primăriei, am reuşit să repartizăm în primă fază pe 
Mărăşti 100 de apartamente, garsoniere şi apartamente cu 2 camere şi ulterior 
împreună cu armata română să semnăm un contract prin care ne-am obligat să le dăm 
30% din apartamente, aceştia ne-au dat locul de teren şi am mai repartizat în jur de 45. 
Ce vreau să vă spun?! Din aceste apartamente, nici 30% nu-şi achită chiriile la zi. Nu 
vorbesc de rate, pentru că le-am dat apartamentele gratis. Aceste familii pe care le-am 
lăsat aici sunt cele care nu vor să-şi  plătească absolut nimic.  

Înainte de a le repara, gândiţi-vă că le-am făcut pe proiect european împreună cu 
partenerii elveţieni,  acele  duşuri care arătau mai bine decât locuinţa şi nu au făcut 
altceva decât într-o lună de zile să  le spargă, să le rupă şi să le vândă. Au vândut o 
parte din caloriferele din apartamente. Deci, sunt persoane la care trebuie mai întâi să 
lucrăm la mentalitatea lor. Aceste familii, îmi pare rău să spun, o parte poate că nu ar 
justifica, dar sperăm ca măcar prin această hotărâre să înţeleagă şi de acum înainte au 
minima obligaţie să-şi achite curentul electric. Asta a fost dorinţa Primăriei, pentru că, 
consumau cam de 2 ori cât tot iluminatul public folosit  cu  aceste multe lumini de care 
dispun, abundenţă de lumini. Iluminatul mă costa jumătate cât costau cheltuielile pe 
timp de iarnă de aceste familii, care bineînţeles aveau tot felul de improvizaţii, reşouri 
ş.a.m.d. Atunci, ca să stopăm acest furt de curent am fost nevoiţi să le facem contract 
individual, să le tragem ceas. Pentru că, fără să facem acest contract cu bunăvoinţa 
dumneavoastră a consilierilor, nu putea I.R.E.-ul să le pună contor şi era un lanţ al 
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slăbiciunilor care cu ajutorul dumneavoastră domnilor consilieri iată că-l rezolvăm 
astăzi. 

V-am făcut această expunere ca să înţelegeţi că unii dintre noi ne merităm 
soarta. Mulţumesc. 

Dl.David Ioan 
Vreau în 2 minute să fac o precizare la cele spuse de domnul Ţonea. Este destul 

de trist că suntem în secolul XXI şi unii oameni trăiesc în asemenea condiţii. Vreau să 
reţineţi că situaţia durează de foarte multă vreme. Dacă vreţi, aici este de fapt un 
conflict de interese între  partea socială şi cea liberală. Noi considerăm că toţi oamenii 
trebuie ajutaţi să se realizeze într-un fel, să fie la locul lor. În condiţia în care în loc să 
reducă această sărăcie, o adâncesc şi mai tare. 

Vedeţi s-au dat loturi tinerilor. Au venit cu mare scandal, cu pile, cu nu mai ştiu 
eu în ce fel. După 1 an de zile a trebuit să-l dai afară şi să aduci pe altul. Au ajuns ei ca 
la rândul lor să fie scoşi din listă. Este mult mai uşor să te duci şi să stai într-un loc, să 
furi curentul, noi să plătim curentul, să plătim apa, noi, Consiliul local. 

Să ştiţi că N. Grigorescu este o problemă pentru Apaprod, a fost o problemă 
pentru Calor. Deci, sunt mereu o problemă. 

Dacă nu luăm măsuri urgente de ajutor, dar nu fără condiţii…………... Îmi pare 
rău că trebuie să o spun dar acesta este adevărul. 

Dl.Ghergan Florian 
Aici nu am ridicat problema că vrem să facem facilităţi pentru aceşti oameni, să 

nu plătească nimic. Eu am venit cu o propunere, să ne gândim să le modernizăm 
locuinţele, nu să nu plătească, nu să nu aibă contract de închiriere, nu să nu plătească 
tot ceea ce consumă. Haideţi să ne gândim că sunt cetăţeni ai Devei şi că trebuie, 
suntem obligaţi ca şi consilieri, să facem ceva mai mult pentru ei. 

Dl.David Ioan 
Nu asta şi facem?Asta facem, nu asta facem?! 
Dl.Ghergan Florian 
Dumneavoastră nu vreţi să înţelegeţi ce vreau să spun sau vreţi să vă traduc 

altfel? 
Dl.David Ioan 
Înţeleg foarte bine şi chiar vreau să fac o propunere. Să le montăm numai 

calorifere de fontă, numai chiuvete de fontă, numai lucruri care se vând foarte bine pe 
piaţa neagră. 

Dl.Ghergan Florian 
Dacă dumneavoastră aţi fost acolo… 
Dl.David Ioan 
Am fost de foarte multe ori ca să constat furturile de apă. 
Dl.Ghergan Florian 
De acord. Aţi văzut ce fel de locuinţe au oamenii aceştia? 
Dl.David Ioan 
Ştiu foarte bine cum le-au fost predate când s-au mutat acolo. 
Dl.Ghergan Florian 
Dumneavoastră v-ar place să locuiţi într-o astfel de locuinţă? 
Dl.David Ioan 
Câtuşi de puţin. 
Dl.Ghergan Florian 
Atunci?! Despre asta este vorba! 
Dl.David Ioan 
Eu nu am cerut nimănui locuinţă, eu mi-am făcut-o pe a mea. 
Dl.Ghergan Florian 
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Ei nu au posibilitatea să şi-o facă şi haideţi să ne gândim şi pentru aceşti oameni 
mai ales că eu cred că toţi de acolo sunt asistaţi sociali. Nu au posibilitate. Haideţi să 
gândim puţin lucrurile şi pentru acei oameni. Nu am spus să… nu am vrut să vă 
deranjez cu nimic, domnule Preşedinte, dar văd că sunteţi ofensat că vrem să facem 
ceva şi pentru oamenii aceştia, să le oferim alte condiţii mai bune de viaţă. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule consilier, nu cred că există în sală aici un consilier sau un reprezentant 

al Primăriei care să nu aibe o vină la treaba aceasta. Eu mă simt foarte responsabil că 
în aceşti 4 ani de zile nu am făcut nimic pentru ei. Dacă ar fi să analizaţi toate 
cheltuielile făcute pentru căminele Primăriei, se ajunge la concluzia că s-au cheltuit 
enorm de mulţi bani ceea ce nu se prea vede acolo. Cine stă în ele? Sunt oameni şi 
trebuie să ne ocupăm de ei, nu-i abandonăm acum pentru că au o situaţie mai delicată. 
Chiar aş ruga executivul să prezinte o situaţie cu toate căminele care aparţin de 
Primărie, câţi bani s-au cheltuit.  

Îmi cer scuze de la domnul Primar, dar nu cred că dânsul este la a patra 
legislatură, chiar nu are nici o vină  pentru aceşti oameni! Societatea este de vină, noi 
toţi suntem de vină, pentru că aceşti oameni au ajuns în această situaţie.  

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii 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 prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 39/2009 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotararii Consiliului local nr.503/2008 privind solicitarea trecerii imobilului 
„Sala Sporturilor” din Deva, din domeniul public al statului in domeniul public al 
municipiului Deva si in administrarea Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Lazăr Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Inişconi Ioan 
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Aici cred că iarăşi se face o greşeală, pentru că noi vrem să modificăm o 
hotărâre în care  

am fost de acord, dar înte timp s-au schimbat condiţiile. Nu avem depus la 
documentaţia aferentă acestui proiect de hotărâre acceptul sau solicitarea din partea 
Ministerului Tineretului şi Sportului de a preda un astfel de obiectiv.  

Din decembrie 2008 şi până acum nu avem în buget resurse să finanţăm căldura 
pentru populaţie, dar avem suficienţi bani ca să băgăm în Sala Sporturilor, în condiţiile 
în care 5 ani noi nu am băgat un leu în Teatru. Vream să facem din Sala Sporturilor 
acelaşi obiectiv ca şi Teatrul din Deva? Eu cred că ne grăbim şi atâta vreme cât din 
partea Agenţiei Naţionale de Sport,  respectiv a Ministerului Tineretului şi Sportului nu 
există o astfel de solicitare, noi nu putem să spunem că vrem să preluăm ceva şi să 
predăm ceva până nu avem şi acceptul partenerilor de discuţie.  

Cred că în spatele acestei hotărâri este iarăşi o mânărie din asta ca şi piaţa, o 
facem şi o dăm mai departe, ca şi Teatru îl preluăm ca să se şteargă nişte datorii şi  
după aceea iarăşi îl dăm înapoi ca să se şteargă alte datorii. Nu avem în buget banii 
necesari ca să investim în acest obiectiv. Mai mult, el a primit câteva sute de milioane, 
câteva miliarde de la Ministerul Tineretului şi Sportului, s-a refăcut în mare parte şi 
acum noi vrem să o dăm la alţii.  

Nu suntem de acord cu preluarea unui astfel de obiectiv. 
Dl.Ghergan Florian 
Am citit Expunerea de motive şi aş vrea să vă întreb că aici nu am găsit. Cam cât 

ar costa administrarea acestui obiectiv? Sunt bani pentru aşa ceva? Am observat că ni 
se pun şi condiţii ca, competiţiile de la care putem aduce bani, astea care sunt mai mari 
de tip naţionale trebuie să nu le taxăm şi restul de competiţii care sunt…eu ştiu?!. Ţin 
minte că administram într-un fel sau altul şi erau bani foarte mulţi pentru căldură, pentru 
iluminat, pentru administrarea ei.  

Eu aş zice, domnule Primar, să facem o comparaţie, cât a fost acest buget. Să o 
luăm la noi să o administrăm .. ... Nu ştiu, am fost de acord cu trecerea, dar nu ştiu 
dacă preluăm, nu avem posibilitate să aducem venituri, va fi încă o povară pe umerii 
consiliului să administrăm această sală şi venituri să nu aducem. Haideţi să vedem un 
plan de afaceri, să vedem cât de cât, să nu ajungem într-o situaţie în care să mai 
punem o povară care şi aşa este destul de grea. 

Eu vă propun domnule Primar să o retrageţi, să o analizăm. Haideţi să vedem 
cât costă dacă o administrăm noi, cât ar costa să o administrăm şi care ar fi banii pe 
care i-am putea aduce pe închirieri, pe orar, chiar nu ştiu nimic despre asta.  Sunt bani 
mulţi cred eu acolo. 

D-na Nicula Viorica 
Acest proiect de hotărâre de consiliu a fost pus pe ordinea de zi ca urmare a 

reorganizării Ministerului Tineretului şi Sportului. Până în decembrie era Agenţia pentru 
Sport. Ministerul Tineretului şi Sportului ne informează în scris şi documentaţia aţi avut-
o ataşată la proiectul de hotărâre, o avem şi la doamna Secretar, cum că este de acord 
să preluăm această sală, doar cu condiţia să punem în ordine structura de unde pleacă 
această sală.  

Cu privire la faptul că, competiţiile naţionale să fie gratuite, aceasta ne solicită 
Ministerul Tineretului şi Sportului. Noi am considerat-o bună şi am făcut proiectul de 
hotărâre urmând ca după ce intră în proprietatea noastră să facem un studiu de 
fezabilitate să vedem exact ce fonduri  vor fi necesare pentru reabilitarea acesteia. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să vă dau câteva replici. Face parte integrantă din patrimoniul municipiului 
Deva.  
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Are în dotare echipamente sportive care sunt necesare celor două echipe campioane 
cu titluri, este vorba de C.I.P. Deva şi de actuala echipă de handbal divizionară A, care 
plătesc taxe tot din alocaţiile făcute de către consilierii locali din Deva. Acest lucru, o 
dată intrat în patrimoniul nostru putem să decidem împreună ce ar fi mai avantajos, să 
luăm banii dintr-un buzunar să-i mutăm în celălalt? Eu cred că nu. Cred că Sala 
Sporturilor se cuvine de drept municipalităţii. Cred că este absurd din partea unui 
consilier să dea cu piciorul. Nu ţin neapărat să o am în grijă, să am o responsabilitate, 
dar cred că putem, Consiliul local, să facem mult mai multe pentru sportul devean o 
dată ce o avem în patrimoniu, inclusiv o eventuală extindere pentru tribuna a II – a, 
pentru că este necesară la competiţiile care se desfăşoară. Să nu uităm că am trecut 
prin filtre grele atunci când au fost meciurile internaţionale de fotbal sau de cupe 
europene sau de handbal, când echipa  a ajuns până în finala Cupei europene. 
 Cred că putem îmbunătăţii mult mai mult patrimoniul şi sportivii din această sală 
de sport cred că merită un vot “pentru” astăzi. 
 Susţin în continuare acest proiect în forma în care a fost prezentat şi sigur mă 
supun voinţei dumneavoastră. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Din informaţiile pe care le deţin în acest moment  Sala Sporturilor se întreţine 
singură din veniturile proprii. Nu cred că a nu plăti echipa de handbal şi echipa de fotbal 
taxele, pot să creeze o problemă pentru Consiliul Local Deva. 
 În altă ordine de idei, un minister nu poate accesa fonduri europene pentru ca 
acea sală să fie modernizată. Sunt convins că în patrimoniu Primăriei putem accesa un 
program să o dezvoltăm, să o facem de cel puţin 5000 de locuri pentru că există loc, 
există spaţiu şi cum spunea domnul Primar, pentru tribuna a II-a. 
 Deci, sunt “pentru” şi susţin acest proiect. 
 Dl.Ţonea Vasile  
 Stimaţi colegi, eu spun că scopul principal pentru care s-a pus proiectul este ca 
Sala de Sport să fie bine întreţinută eventual modernizată, pentru că trebuie făcută o 
modernizare urgentă la ea. Eu de aceea spun, important este ca, indiferent cine este 
proprietarul lucrul acesta să se realizeaze. Sala de sport trebuie modernizată şi să 
corespundă cerinţelor unei săli de sport moderne, europene.  

Propun un lucru. Să amânăm acest proiect, să vedem cu ce vine, când se 
aprobă bugetul, ministerul actual, nu agenţia, cu ce putem veni noi în bugetul local şi 
atunci în funcţie de asta să facem demersurile necesare. Eu zic că ar fi o situaţie, cea 
mai indicată să putem ieşi din această contradicţie să zicem aşa. Atunci vedem dacă 
actualul Minister al Sportului vine cu fonduri mai mari şi este în măsură să facă.  De ce 
nu vedem şi cu bună intenţie?!  

Eu asta vă propun, să amânăm acum până când aprobăm şi noi bugetul şi până 
se aprobă  

bugetul şi în cadrul ministerului şi atunci vedem cine este în măsură, cel mai bun să 
realizeze scopul final al acestui proiect. Eu cred că la asta v-aţi gândit, nici nu cred că 
nu aţi făcut cu asemenea intenţie când aţi făcut asemenea proiect. 
 Dl.David Ioan 
 Domnule Ţonea, vreau să vă dau un răspuns scurt. Eu urmăresc cu foarte mare 
interes realizarea bugetului pe anul 2009. Drept urmare, în situaţia în care toate 
ministerele primesc nu mult mai puţin decât este necesar, mult mai puţin decât şi-au 
imaginat că ar avea nevoie în cea mai rea situaţie, nu ştiu cum credeţi dumneavoastră 
că Ministerul Tineretului şi Sportului va găsi suficienţi bani ca să-i trimită la Deva. 
Lăsând la o parte această chestiune, vorbind la modul general, cu atât mai mult nu-i va 
trimite la Deva datorită faptului că Deva este condusă altfel decât este acolo. 
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 Sala se administrează şi-şi asigură venituri suficiente singură. Nu vă ascund 
faptul că există disponibilităţi pentru unii oameni de afaceri de a organiza anumite 
manifestări şi care vor plăti chiria sălii la fel cum plăteşte fiecare.  

Eu consider că este mai  bine să o avem în grijă şi ceea ce spunea domnul 
Ardelean este perfect adevărat şi perfect realizabil.  

Toată lumea se plânge că nu se accesează suficiente fonduri din afară. Aceste 
fonduri nu le poate accesa un minister, nici un fel de agenţie guvernamentală, ci doar 
administraţie publică locală. Pentru mine este argumentul forte pentru care votez 
această hotărâre. 

D-na Nicula Viorica 
În ceea ce priveşte o eventuală cuprindere în buget, aceasta nu se poate realiza 

decât în momentul în care această construcţie devine proprietatea publică sau privată a 
municipiului Deva. Numai după aceea putem discuta de cuprinderea ei în buget, până 
atunci nu putem discuta, pentru că nu este proprietatea noastră.  
 Dl.Inişconi Ioan 
 Revin la ce am spus. Întrucât de la data emiterii acestei adrese de către Agenţia 
Naţională pentru Sport, titulatura acestor organisme s-a schimbat, Primăria Deva nu are 
la momentul actual, astăzi, un accept sau o solicitare de la noua entitate că doreşte să 
predea acest obiectiv. Trebuia această adresă reactualizată şi semnată sau cerută “vă 
păstraţi punctul de vedere de la ceilalţi proprietari?”,  să spunem cu alte cuvinte “da sau 
nu?”. În aceste condiţii, de aceea ne opunem.  

Primăria Deva s-a dovedit un prost gestionar a ceea ce a avut. Uitaţi-vă la 
Teatru, uitaţi-vă la Publiserv Goscom, unde sunt sute de milioane pierdere. Dorim să 
investim iarăşi într-un obiectiv sau să-l gestionăm la fel de prost? Lăsaţi-l să rămână 
acolo! 
 Domnule Preşedinte, Ministerul Tineretului şi Sportului, dacă aţi urmărit bugetul, 
are dublu bani. Uitaţi-vă cum arată Sala de Sport după ce a fost preluată! De ce aici în 
sală întotdeauna când este o problemă chemaţi toţi directorii care sunt interesaţi şi pe 
directorul de acum care coordonează Sala de Sport nu l-aţi chemat aici acum să spună 
şi el un punct de vedere?! 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Vreau să menţionez faptul că am avut o discuţie telefonică la sfârşitul lui 
noiembrie începutul lui decembrie cu domnul Belu şi exact asta spunea, pentru a 
accesa fonduri europene, pentru a face o sală modernă la Deva, doar cu sala la 
Primărie se pot accesa programele, aşa spunea Belu. Nu ştiu care este punctul 
dânsului de vedere în acest moment. 
 Dl.David Ioan 
 Eu vreau să spun că ideea  este a domnului profesor Belu. 
 D-na Nicula Viorica 
 În acelaşi fel s-a preluat şi în Piteşti. În ţară, unde primăriile au luat aceste 
construcţii s-au făcut investiţii şi au accesat fonduri. Unde nu, ele sunt exact ca şi a 
noastră, fără investiţii.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Consider că Ministerul ar fi putut să facă mai multe. A veni acum şi a da 
evidenţe, este ca şi cum aş spune eu că am avut un viceprimar care a răspuns de 
Goscom şi de Teatru şi nu a făcut nimic pentru aceste două sectoare. Este aşa o 
problemă în care am da vina unul pe celălalt.  
 Problema este că avem un punct de vedere al Ministerului, este în faţa 
dumneavoastră, nu trebuie să aşteptăm Ministerul în funcţie de cine se schimbă sau 
cum apare un ministru sau cum se reformează Agenţia. S-a făcut minister, să fie 
sănătoasă, a fost agenţie, la fel. Nici nu seamănă. Cu ce putem evalua acum sumele 
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duble, faţă de ce? Faţă de ministerul de acum 4 ani sau când era organizată ca minister 
distinct sau când a fost agenţie? Nu ştiu cum să evaluăm. Dacă vreţi să spunem 
româneşte, să vină atunci ministrul care este din Hunedoara  să spună “da domnule, 
lăsaţi-o acolo la noi la minister, eu Ridzi Monica vă garantez în faţa Consiliului local 20 
de miliarde”. Pentru 10 miliarde… alea le pun şi eu, 1 miliard pe lună pun eu să o 
renovez, să o întreţin şi să o gestionez cum trebuie. Dacă vine doamna Monica, sigur 
că nu o să dau niciodată cu palma la 20 de miliarde, dar poveşti de genul celor spuse 
de domnul viceprimar am auzit şi pe vremea domnului Blaga când nu l-a interesat pe 
domnul viceprimar că Banca Naţională a României o ia un Prefect care acum ne dă 
lecţii. Este vorba de domnul Prefect Vladu. A luat-o cu nesimţire în ultima zi şi a trecut-o 
în patrimoniul Prefecturii, pur şi simplu a furat patrimoniul Consiliului local, singurul 
consiliu local  furat din România. Din 41 de bănci naţionale doar cea de la Deva  a fost 
furată de fostul Prefect Vladu. A fost nevoie după aceea de muncă de  un an de zile, de 
zeci de zile de ore de corespondenţă ca să revin cu patrimoniul la dumneavoastră. 
Acelaşi lucru nu-mi convine să se întâmple şi cu Sala Sporturilor. Mulţumesc. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 În acest document venit de la Agenţia Naţională pentru Sport trebuie 
fundamentarea pe puncte. Este fundamentarea făcută pe aceste puncte? 
 D-na Nicula Viorica 
 Binenţeles. Proiectul hotărârii de guvern îl face Consiliul Judeţean şi Prefectura  
şi a fost înaintat la Guvern. 

În momentul reorganizării, Guvernul a trimis Consiliului Judeţean refacerea 
proiectului hotărâri de guvern. Tocmai de aceea am intervenit, pentru îndeplinirea 
condiţiilor cerute de ei.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 Deci, încă o dată. toate punctele cerute de ei au fost respectate? 
 D-na Nicula Viorica 
 Punctele care sunt legale, respectiv partea cu chiria că partea cu P.U.Z. nu poate 
fi îndeplinită atâta timp cât nu este în proprietatea noastră. Ei au înţeles, noi am discutat 
la telefon şi ne-am lămurit. 
 Dl.Kovacs Francisc 

A doua chestiune. Preluăm această sală de sport pentru a accesa fonduri 
europene.  Există documentaţia de finanţare din fonduri europene cât de cât făcută? 
 D-na Nicula Viorica 

Nu poate fi făcut. Există proiectele. Noi deja ne-am gândit, există proiecte care 
pot fi accesate.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Următoarea întrebare este dacă sunt bani în cont! Nu sunt bani în cont  şi nu 

sunt nici gata proiectele. 
 Dl.Kovacs Francisc 

Proiectul de finanţare trebuie să fie gata şi într-o zi am făcut această trecere. De 
ce ne grăbim atât?  Habar nu avem încă să obţinem  fonduri europene pentru finanţare. 
Este singurul lucru pe care-l facem şi o să vedem peste 5 ani ce o fi. Pierdem fondurile 
de la Ministerul Sportului. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vreau să-i răspund la domnul Kovacs, că-i dau dreptate. Încă o dată, domnule 
Kovacs, nu ne jucăm cu poveşti. Eu susţin trecerea hotărârii aşa cum a fost redactată. 
Am o singură obiecţie care mă face să-mi schimb sau să-mi retrag proiectul de 
hotărâre, certitudinea ministrului. Să vină cu act scris, semnat să spună “pe bugetul de 
anul acesta aveţi de la 20 de miliarde în sus”. Nu mă supăr dacă binenţeles puneţi 40  
sau 30 sau  puneţi refacerea tribunei în totalitate, dar pe poveştile dumneavoastră şi a 
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lui …nu mai dau nume de ministru, nu mă las intimidat. Merg pe proiectul de hotărâre 
ca sala să treacă la municipiul Deva şi nu cred că-şi va permite cineva să voteze 
împotriva acestui patrimoniu. Nu cred că există aici vreun substrat în a gestiona mai 
bine această sală.  Nu cred că vă îndoiţi careva de această chestiune. 

Dl. David Ioan 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 10 voturi pentru, 
          5 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, D-na Oprişiu Corina, D-na  

    Mateucă Mădălina, Dl. Inişconi Ioan şi Dl.  
                      Kovacs Francisc) şi 
             4 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan Florian, Dl. Moş 
Ovidiu  

                şi Dl. Samoilescu Gabriel)  
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10 voturi pentru, 
          5 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, D-na Oprişiu Corina, D-na  

    Mateucă Mădălina, Dl. Inişconi Ioan şi Dl.  
                      Kovacs Francisc) şi 
             4 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan Florian, Dl. Moş 
Ovidiu  

                şi Dl. Samoilescu Gabriel)  
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10 voturi pentru, 
          5 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, D-na Oprişiu Corina, D-na  

    Mateucă Mădălina, Dl. Inişconi Ioan şi Dl.  
                      Kovacs Francisc) şi 
             4 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan Florian, Dl. Moş 
Ovidiu  

                şi Dl. Samoilescu Gabriel)  
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10 voturi pentru, 
          5 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, D-na Oprişiu Corina, D-na  

    Mateucă Mădălina, Dl. Inişconi Ioan şi Dl.  
                      Kovacs Francisc) şi 
             4 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan Florian, Dl. Moş 
Ovidiu  

                şi Dl. Samoilescu Gabriel)  
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 10 voturi pentru, 
          5 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, D-na Oprişiu Corina, D-na  

    Mateucă Mădălina, Dl. Inişconi Ioan şi Dl.  
                      Kovacs Francisc) şi 
             4 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan Florian, Dl. Moş 
Ovidiu  

                şi Dl. Samoilescu Gabriel)  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 10 voturi pentru, 
          5 voturi împotrivă (Dl.Birău Mircea, D-na Oprişiu Corina, D-na  

    Mateucă Mădălina, Dl. Inişconi Ioan şi Dl.  
                      Kovacs Francisc) şi 
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             4 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Ghergan Florian, Dl. Moş 
Ovidiu  

                şi Dl. Samoilescu Gabriel)  
Întrucât nu s-a întrunit cvorumul, hotărârea nu a trecut. 
 

Diverse 
Dl.Ţonea Vasile 
Vreau să vă aduc la cunoştinţă o situaţie referitoare la viitoare administrare a 

Pieţei agroalimentare. Ştiţi foarte bine că a fost un proiect pe ordinea de zi în 21 
noiembrie pe care l-am respins pentru că nu prezenta garanţii că acolo vor fi condiţii 
normale desfacerii produselor, că actualii comercianţi vor avea acces în mod normal în 
aceste spaţii, că se va putea desfăşura activitatea în mod normal, că nu se vor majora 
tarifele care să ducă la rândul lor la majorarea preţurilor. 

Un obiectiv realizat din bani publici are ca scop final satisfacerea interesului 
public, nu a profitului asociatului. Pornind de la aceste lucruri spuse tot mai evident în 
presa locală şi pornind de la îngrijorarea acestor comercianţi că ei nu vor mai avea 
acces în aceste condiţii în spaţiile care se închiriază în acest imobil, vă supun şi vă 
solicităm noi consilierii  P.S.D. următoarele: 

1. Să repuneţi pe ordinea de zi a Consiliului local al municipiului Deva 
Contractul de  

asociere în vederea analizării modului de respectare a clauzelor; 
2. Să  notificaţi asociatului că nu-şi respectă obligaţiile pe care şi le-a asumat în 

faţa  
Consiliului local al municipiului Deva în şedinţa din 28.11.2008 şi că, dacă nu revine 
asupra politicii de tarifare a spaţiilor  din imobil, Consiliul local al municipiului Deva va fi 
obligat să  procedeze la rezilierea, în mod unilateral, a Contractului de asociere; 

3. Să ne puneţi la dispoziţie o copie a Planului de afaceri depus ca  Anexă la 
contractul  

de asociere; 
4. Să ne precizaţi data la care va fi dat în folosinţă acest obiectiv şi stadiul 

achitării de  
către Consiliul local al municipiului Deva a  lucrărilor executate; 

5. Să ne puneţi la dispoziţie date certe privind tarifele de închiriere a celor 285 
de locuri  

de mese, a celor 117 spaţii comerciale şi a celor 138 de locuri de parcare. 
Dacă nu se va reuşi o înţelegere amiabilă cu asociatul, în sensul promovării cu 

prioritate a interesului public, obiectivul fiind realizat din bani publici, propunem 
rezilierea Contractului de asociere şi trecerea administrării acestui obiectiv în 
competenţa Consiliului local al municipiului Deva. 

Este semnat de toţi cei 4 consilieri ai P.S.D. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă punem la dispoziţie toate documentele pe care le avem. 
Dl.David Ioan 
Vreau să vă spun că nu a fost încheiat nici un contract cu nimeni, nici un fel de 

contract.  
A doua chestiune, sunteţi perfect de acord cu mine că în piaţă dacă am nevoie 

de portocale, de grapefruit sau orice fel de fructe nu mă mai duc în piaţă, mă duc la 
Billa, mă duc la Real, mă duc la Metro unde cumpăr cu sacul. 

Ştiţi că s-au dat acte normative pentru vânzarea de lactate, este vorba de 
brânză, este vorba de lapte, este vorba de unele produse agroalimentare printre care şi 
slănina şi carnea de porc sau carnea de oaie ş.a.m.d. S-au dat nişte normative pe care 
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respectiva asociaţie le va respecta, iar respectarea lor înseamnă o investiţie sau 
înseamnă un plus de contribuţie din partea celor care le vînd. Puteţi spune că nu este 
aşa? Nu puteţi! 

Tarifele în piaţă, părerea mea, vor rezulta în funcţie de cheltuielile care vor fi cu 
construcţia pieţei şi de oferta de ocupare a locurilor din piaţă. 

A treia chestiune. Nu ştiu dacă nu este prematur să discutăm, de ce se discută 
pe la colţuri. Domnule Ţonea, nu sunteţi singurul contactat de către cei din piaţă. Pe 
mine au venit în adevărată avalanşă şi încă nu ştiu ce să le răspund. 

Problema este următoarea. În momentul în care piaţa s-a încheiat şi 
funcţionează cu toate dotările, cu aerul condiţionat, funcţionează totul, atunci putem 
interveni. Până atunci este vorbă goală creată de nişte oameni. Sigur că înăuntru nu va 
mai fi la fel, nu o să mai fie hoţi de buzunare. O să fie mai greu să intre hoţii în piaţă şi 
să fure portofelele din buzunar. Mulţi se schimbă în piaţă şi mulţi sunt nemulţumiţi. 
Toată lumea vine şi spune aia se întâmplă, aia se întâmplă, exagerează ş.a.m.d. 

Să ştiţi că sunt unii dacă i-am pune în centrul intersecţiei de la gară cu portocale 
s-ar duce şi acolo cu condiţia să fie lăsaţi în pace şi să nu-i controleze bine.  

Dl.Ghergan Florian 
Noi am acceptat propunerea care a venit şi pe care aţi făcut-o dumneavoastră să 

se concesioneze. Ceea ce facem noi, vrem ca această piaţă să funcţioneze. Noi am 
văzut câteva semnale în presă, am văzut câţiva oameni care sunt nemulţumiţi şi nu 
vrem altceva decât ceea ce s-a scris în contract să se întâmple. Deci, vrem să discutăm 
cu firma care a concesionat şi să rezolve aceste probleme cât mai repede, să plece din 
stradă oamenii, să intre în acel spaţiu care este al Primăriei şi s-au investit foarte mulţi 
bani şi arată foarte bine. Acesta cred că este un plus mare pentru Primăria Deva că 
acel spaţiu arată foarte bine, haideţi să fie funcţional. Noi am cerut să discutăm cu 
concesionarul să-şi rezolve problemele, să se ţină de cuvânt şi să realizeze această 
piaţă funcţională cât mai repede.  

Dl.David Ioan 
Tot ce ridicaţi dumneavoastră în consiliu este de bun simţ, dar încă nu s-a 

întâmplat nimic acolo.  
Dl.Ghergan Florian 
Vrem să se întâmple. 
Dl.David Ioan 
Lăsaţi să se întâmple ca să putem interveni după aceea. 
Dl.Ghergan Florian 
Erau nişte termene şi trebuiau să se întâmple, de asta am ridicat această 

problemă şi aici. 
Dl.Ţonea Vasile  
Semnalele de alarmă nu sunt valabile? Trebuie să se întâmple ca să putem 

interveni? 
Dl.David Ioan 
Atâta timp cât nu au şansa să se întâmple, daţi-mi voie, că nu este cazul să mă 

agit aşa de tare. Eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, putem să o notăm. 
La următoarea şedinţă, la punctul Diverse….Propunerea o înregistrez ca propunere din 
partea dumneavoastră, o notează fetele.  

Dl.Ţonea Vasile 
Am depus-o la registratură. 
Dl.David Ioan 
Faceţi adresă scrisă la cererea celor 4 consilieri ai P.S.D., respectivul să vină şi 

să discute în plenul şedinţei la punctul Diverse toate chestiunile pe care le ridică unii 
sau alţii legate de piaţă. 
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Dl.Ghergan Florian 
Asta am cerut. 
D-na Mateucă Mădălina 
Vreau ca la următoarea şedinţă sau la care şedinţă vom discuta despre 

problemele din piaţă, vreau ca să mi se răspundă, mie personal cum îi protejăm pe 
ţăranii adevăraţi. Eu mă duc în fiecare sâmbătă în piaţă şi îmi cumpăr brânză şi sunt 
prietenă cu toată lumea de acolo. Eu am grija acelor ţărani adevăraţi care vin şi trebuie 
să aibe un loc ieftin, accesibil pentru buzunarul lor în care ei să-şi expună marfa şi să o 
vândă, aşa cum spuneţi dumneavoastră, în condiţiile reglementate de lege. 

Vreau să ştiu cum o să fie protejaţi aceşti ţărani adevăraţi.  
Dl.David Ioan 
Eu vă sugerez altceva. Adresaţi această întrebare în scris prin intermediul 

aparatului consiliului local, iar la întrebarea dumneavoastră vă răspunde punctual 
respectivul.   

Dl.Kovacs Francisc 
Vreau să mi se comunice când se modernizează două străzi din Deva, str. 

Împăratul Traian şi str. I.P. Pincio. Pe strada Pincio nu există apă, nu există canalizare.  
Cred că într-un oraş cum este Deva, într-un oraş european, nu este o instigare a 

oamenilor că doresc apă şi doresc canalizare.Este deosebit de normal. 
Dl.David Ioan 
Nu este o problemă de Diverse. Aveţi posibilitatea să mergeţi la serviciul de 

specialitate şi să întrebaţi  dacă există proiect ş.a.m.d.,  nu în plenul şedinţei să stăm 
toţi aici pentru asta. 

Dl.Kovacs Francisc 
Eu doresc să mi se răspundă. Stăm de pomană în şedinţă că vor oamenii apă şi 

canalizare, domnule consilier? 
Dl.David Ioan 
Este perfect adevărat dar .. 
Dl.Kovacs Francisc 
Mergeţi pe strada Împăratul Traian să vedeţi ce este acolo. 
Dl.David Ioan 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.                   
 

Deva,  03 februarie 2009 
           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

       David Ioan                Jr. Sârbu Laura 
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