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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 10 decembrie 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.2377/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri în funcţie. 

La şedinţa 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 reprezentanţi ai mass-mediei. 
D-na Chişotă Roxana 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 18 consilieri, si-a anunţat absenta dl Borca Tiberiu,  dl Oancea 
Florin şi dl Borbeanu Simion,  

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă domnul Viceprimar Costa Cosmin 
Cristian, dl Socol Augustin, 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 reprezentanţi ai mass-mediei. 

D-na Chişotă Roxana 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dnul  Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

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

1. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a 
blocului E23, str.I.L. Caragiale, municipiul Deva;  

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a 
blocului 8, Piata Victoriei, municipiul Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a 
blocului 1, str.Poiana Narciselor, municipiul Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a 
blocului 12, str. Împaratul Traian, municipiul Deva; 

       Iniţiator Primar Mircia Muntean   
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5. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a 
blocului 13, str. Împaratul Traian, municipiul Deva; 

       Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrari de inverventie in vederea cresterii performantei energetice a 
blocului 14, str. Împaratul Traian, municipiul Deva; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 

D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot ordinea de zi prezentată   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 1-6 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali prezenti  
 
Proiecte de hotărâri: 
 
Punctul 1 

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de 
inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului E23, str.I.L. 
Caragiale, municipiul Deva. 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 433/2009 
 

Punctul 2  
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de 
inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 8, Piata Victoriei, 
municipiul Deva. 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 434/2009 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de 
inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 1, str.Poiana 
Narciselor, municipiul Deva; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 435/2009 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de 
inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 12, str. Împaratul 
Traian, municipiul Deva se dă cuvântul:   

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 436/2009 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de 
inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 13, str. Împaratul 
Traian, municipiul Deva 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Mulţumesc frumos, în sfârşit s-au rezolvat problemele. 
D-na Chişotă Roxana 
Asta vroiam să vă întreb, dacă sunteţi mulţumit că pe strada Împăratul Traian s-

au rezolvat o parte din probleme?! 
Dl.Kovacs Francisc 

 S-au rezolvat. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 437/2009 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei de avizare si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de 
inverventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului 14, str. Împaratul 
Traian, municipiul Deva; 

Dl. Ardelean Nelu  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Mulţumesc frumos, în sfârşit s-au rezolvat problemele. 
D-na Chişotă Roxana 

            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 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 



 6 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 438/2009 
 

Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
 La şedinţa trecută am cerut să se clarifice situaţia construcţiei ce s-a făcut la PT 
26 de către RDS. Mi s-a spus că nu s-a eliberat autorizaţie de construire. În schimb, ei 
continuă lucrările şi aş vrea să ştiu de ce.  
 D-na Chişotă Roxana 

Este cineva de la biroul de specialitate?  Să vină cineva. 
Dl. Panduru Carol 
Dacă nu se poate acum, să se dea răspuns. 

 Dl.Cuiava Dorel 
 Să-l chemăm pe domnul Arion de la Apaprod pentru că apa se opreşte în 
municipiul Deva neanunţat. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Aceiaşi problemă o am şi eu, locuiesc în aceiaşi zonă. 

Dl. Cuiava Dorel 
În data de 8, în zona Mărăşti s-a oprit apa fără să se anunţe. Ar trebui  să facă şi 

ei ca cei de la EON Gaz, să pună un anunţ cu o zi înainte  “în data cutare, între orele… 
se opreşte apa”. 
 D-na Chişotă Roxana 
 Nu are rost să-l chemaţi pentru că este în sală domnul consilier David care vă 
poate răspunde. 
 Dl.David Ioan 
 Aţi văzut că se lucrează pe programul ISPA, se fac tot felul de cuplări, sunt reţele 
noi care se pun în funcţiune. Sunt lucrări anunţate, dar sunt şi alte situaţii în care o 
conductă de reţea veche este înlocuită cu o reţea nouă şi crează tot felul de 
dezechilibre şi atunci se impune oprirea apei. Până se termină acest program, se mai 
poate întâmpla. 
 Dl.Panduru Carol 
 Se ia câte o zi, nu este normal. Să vă organizaţi mai bine. Trebuie să se ştie 
când se ia apa. 
 D-na Predoiu Olga 
 Referitor la cele sesizate de domnul Panduru, legat de RDS, vă pot spune că au 
depus actele pentru certificat. 
 Dl.Panduru Carol 
 Deci nu li s-a eliberat autorizaţia?! 
 D-na Predoiu Olga 
 Nu. 

Dl.Panduru Carol 
Şi ei tot lucrează, în continuare! Aş vrea să ştiu de ce nu s-au oprit lucrările, asta 

este important. 
 D-na Predoiu Olga 
 Mâine dimineaţă mergem acolo. 
 
 Dl.Panduru Carol 
 Vă rugăm. 
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 D-na Predoiu Olga 
Nu au autorizaţie, de abia au depus pentru certificat de urbanism. Deci, mâine 

dimineaţă mergem acolo că ştim despre ce este vorba. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Vreau să mulţumesc domnului Viceprimar Costa că s-au rezolvat problemele pe 
strada Împăratul Traian. 
 Dl.Ghergan Florian 
 S-a epuizat ordinea de zi? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 V-aş ruga o secundă să mai aşteptaţi. Ne-a rugat domnul Primar să mai stăm 
pentru că are ceva important să ne comunice. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Stimaţi consilieri, cu scuzele de rigoare…. Ne străduim şi în numele 
dumneavoastră şi în numele Primăriei să găsim o locaţie cât se poate de potrivită 
pentru noua Episcopie înfiinţată în municipiul Deva, Episcopie care de altfel cu onoare 
poartă numele oraşului nostru “Episcopia Devei şi a Hunedoarei”, după 250 de ani. Eu 
cred că este o mândrie pentru Consiliul local, pentru locuitorii acestui municipiu, pentru 
noi angajaţii Pimăriei, colegii din această Primărie, să vă avem gazdă. Eu cred că 
interesul oraşului va creşte, eu cred că miile de credincioşi care se perindă pe la 
bisericile noastre aduc un plus de credinţă şi de moralitate ţinutului nostru. 
 Preasfinţia Sa, care a venit cu mare plăcere în mijlocul nostru, vrea să vă 
adreseze câteva cuvinte şi încă o dată cerem şi solicităm sprijinul dumneavoastră 
pentru ca împreună să găsim soluţia cea mai potrivită pentru a investi în municipiu şi a 
avea sigur şi o clădire fizică de măsura măreţiei funcţiei episcopale.  
 Mulţumesc mult şi încă o dată bine aţi venit. 
 Preasfinţitul Gurie Georgiu - Episcopul Devei şi al Hunedoarei  
 Bine v-am găsit! Vă rog să luaţi loc. Îngăduiţi-mi să stau în picioare pentru că aşa 
sunt obişnuiţi preoţii, mai mult să stea în picioare pentru că în faţa lui Dumnezeu se stă 
ori în genunchi ori în picioare şi în faţa lui Dumnezeu suntem în tot locul unde ne rugăm, 
pe de o parte şi pe de altă parte, în faţa sfântului altar unde săvârşim Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie. 
 Aici, deşi nu suntem nici în biserică nici într-un loc unde facem o rugăciune 
propriu-zisă, pentru că suntem împreună şi acolo unde sunt adunaţi doi sau trei în 
numele lui Dumnezeu, în numele binelui, în numele celui care doreşte pacea pe 
pământ, este şi Dumnezeu chemat. 
  Eu doresc doar să vă salut şi să vă spun că, cu mare drag, în urma înfiinţării 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei şi în urma alegerii de către Sfântul Sinod a smereniei 
mele ca Episcop al acestei firave Episcopii – aş spune astăzi – nou înfiinţate, am venit 
cu bucurie ca împreună cu dumneavoastră, cei care conduceţi urbea, cei care conduc 
judeţul, să punem umărul şi să lucrăm pentru Dumnezeu în ceea ce ne priveşte pe noi 
toţi creştinii şi pentru oameni pentru că ei sunt creştinii şi cetăţenii acestui oraş şi a 
acestui judeţ.  

Sigur că, noi ne confruntăm acum cu lipsuri, ca orice tânăr care se căsătoreşte şi 
formează o familie, pleacă la drum cu ceea ce-i dau părinţii. Eu aş putea spune că mă 
pot considera un fel de tânăr orfan, în sensul că deocamdată nu avem nici o reşedinţă 
episcopală, nici un centru, dar nădăjduiesc, văzând bunăvoinţa domnului Primar şi a 
domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean şi a oamenilor judeţului Hunedoara, 
nădăjduiesc că într-un timp scurt – să-l numim scurt – vom avea şi o clădire, vom avea 
un spaţiu unde să ne desfăşurăm activitatea şi să lucrăm pentru binele locuitorilor din 
judeţul Hunedoara şi pentru biserica pe care o reprezint eu aici, la dumneavoastră în 
judeţ şi în oraş. 
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Am văzut mai multe locaţii, nu toate sunt potrivite pentru o instituţie ca cea 
despre care vorbim însă, sigur că soluţiile nu au fost epuizate. Chiar domnul Primar 
spunea lucrul acesta. Vom căuta şi de aici încolo. 

Poate că dumneavoastră, împreună cu domnul Primar, care formaţi Consiliul 
municipiului Deva, în momentul în care vom veni cu o solicitare, cu o rugăminte de a ne 
sprijini fie în alocarea unei clădiri pe care o vom găsi-o, dacă ne ajută Dumnezeu sau în 
alocarea unui teren, v-aş ruga cu bunăvoinţa care vă caracterizează de oameni şi buni 
creştini şi aş îndrăzni să spun mai departe de buni ardeleni, să ne sprijiniţi să putem să 
începem şi noi lucrarea pe care ne-am propus-o şi pe care dumneavoastră v-aţi propus-
o prin înfiinţarea şi solicitarea înfiinţării acestei Episcopii a Devei şi Hunedoarei, un judeţ 
extrem de important din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural, dar şi din 
punct de vedere al credinţei în Dumnezeu pentru că aici sunt mulţi oameni credincioşi şi 
doritori de bine. 
 Eu mă opresc aici. Sigur că, dacă ar fi să vorbim, am putea să tot vorbim, dar din 
păcate trebuie să spunem ceea ce ne doare şi dumneavoastră probabil că simţiţi 
durerea noastră, dar în scurt timp am convingerea aceasta că durerea se va vindeca şi 
lucrurile vor merge aşa cum şi dumneavoastră vă doriţi.  
 Vă mulţumesc. Vă urez Sărbători fericite, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, 
să aveţi parte numai de bine şi spor în tot ceea ce faceţi pentru că, încă o dată spun, 
subliniez, faceţi pentru oamenii care v-au ales, pentru oamenii care aşteaptă de la 
dumneavoastră cum aşteaptă şi de la mine, să li se rezolve problemele, să fie ajutaţi, să 
fie mângâiaţi. 
 Nu avem pretenţia ca toate lucrurile pot  fi rezolvate dintr-o dată însă, dacă avem 
inima deschisă împreună găsim soluţii şi reuşim să mângâiem măcar o parte din cei 
care trec prin durere, prin încercări, prin necazuri, prin tot felul de ispite. 
 Vă mulţumesc din inimă şi Dumnezeu să vă dăruiască sănătate. Dacă doriţi să-
mi puneţi o întrebare sau mai multe, vă ascult. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Preasfinţia dumneavoastră, daţi-mi voie să vă anunţ că noi, consilierii locali, de 
toate culorile politice… 
 Preasfinţitul Gurie Georgiu - Episcopul Devei şi al Hunedoarei  

Să mă iertaţi, nici nu mi-am pus problema că aici sunt mai multe culori. 
 D-na Oprişiu Corina 

Suntem în primul rând reprezentanţii cetăţenilor din Deva. Vreau să vă asigur în 
numele tuturor colegilor mei, indiferent de culoarea politică, de tot sprijinul şi să fiţi sigur 
că vom fi alături de dumneavoastră şi spre binele acestei nou înfiinţate Episcopii vom 
găsi împreună cea mai bună soluţie. Aşa cum cred că domnul Primar este de acord, 
întotdeauna când a fost spre binele urbei, toţi am fost de acord şi am luat o măsură 
foarte bună. 

Vă mulţumim că aţi venit în mijlocul nostru şi avem nevoie şi noi de sprijinul 
dumneavoastră. 
 Preasfinţitul Gurie Georgiu - Episcopul Devei şi al Hunedoarei 

Vă mulţumesc din inimă. Mă iertaţi că v-am spus, că nu m-am gândit la nici o 
culoare politică, pentru că de cele mai multe ori eu nu mă gândesc la culoarea partidului 
şi mă gândesc la om în sine. Până la urmă toţi reprezentanţii partidelor, ar trebui să 
gândim la fel când este vorba de interesul urbei, când este vorba de interesul 
cetăţenilor, iar eu spun al credincioşilor. Să-mi îngăduiţi să spun aşa pentru că sunt 
reprezentantul bisericii. Împreună, dumneavoastră şi noi cei de la biserică, cred că 
trebuie să ne unim forţele şi să luptăm pentru – să folosesc un termen care uneori a fost 
batjocorit, dar totuşi folosit mult,  binele oamenilor de aici. 
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 Eu am această convingere şi dumneavoastră cred că sunteţi de acord, cu ceea 
ce am spus, aşa cred şi simt că sunteţi de acord. Până la urmă ştiţi nu este nevoie de 
multe cuvinte, este nevoie să ne simţim aproape unul de celălalt, să fim sinceri şi dacă 
există sinceritate, există prietenie, există interes comun, nu mai încape nici un fel de 
altceva şi atunci nici fisuri nu se produc şi unitatea ne face puternici în a lupta împotriva 
răului, împotriva păcatului, împotriva a tot ceea ce nu este potrivit pentru cetăţeni şi 
pentru credincioşi. 

Eu vă mulţumesc şi dacă sunteţi de acord, să facem o scurtă rugăciune, un Tatăl 
Nostru. 

Asistenţa se ridică în picioare pentru rugăciune. 
Tatăl Nostru care eşti în ceruri, binecuvântează poporul, Episcopia Devei şi a 

Hunedoarei, pe toţi locuitorii judeţului Hunedoara, consilierii, pe domnul Primar şi pe noi 
toţi, că Sfânt eşti întotdeauna, acum şi pururea şi în veci vecilor, Amin. 

Domnule Primar, să vă binecuvânteze Dumnezeu pentru că dumneavoastră 
împreună cu Consiliul puteţi să faceţi multe lucruri bune şi frumoase, dumneavoastră 
împreună, niciodată separat. 

Am avut o dată o experienţă tristă de altfel, când la o biserică Consiliul local a 
venit cu o sumă de bani şi s-a restaurat pictura. La cuvântul meu de la sfinţire am 
mulţumit Consiliului local şi domnului Primar din comună şi domnul Primar din comuna 
respectivă s-a supărat, de ce am mulţumit Consiliului local. Am considerat că dânsul 
fără Consiliul local nu putea să ajute biserica şi nici Consiliul local probabil dacă nu ar fi 
fost şi susţinerea  Primarului. De aceea, eu cred că dumneavoastră împreună sunteţi 
ceea ce trebuie să fiţi şi reprezentaţi cetăţenii din municipiul Deva şi nu separat. 

Să fiţi sănătoşi! Vă mulţumesc din inimă şi nădăjduiesc că vom lucra foarte bine 
împreună. 

D-na Chişotă Roxana 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 

închise lucrările şedinţei.  
 
 
 

Deva,  10 decembrie 2009 
 
 
 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

Chişotă Roxana              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


