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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 16 noiembrie 2009,  în şedinţa  extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă extraordinară cu respectarea 
prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, precum şi a Dispoziţiei primarului municipiului Deva, nr.2178/2009. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 20 de consilieri din numărul total de 
21 consilieri aleşi. 

La şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin, domnul Augustin Socol, directori precum şi şefi 
ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
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 20 de consilieri, şi-a anunţat absenţa domnul Lazăr Danil. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin si Costa Cosmin, domnul Augustin Socol, 
directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi 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. Reglementarea activitatii serviciilor de transport public local de pe raza 
municipiului Deva 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea tabelului nominal cu solicitantii indreptatiti sa beneficieze de 

repartitii precum si aprobarea modalitatii de incheiere a contractelor de 
inchiriere pentru blocurile de locuinte sociale situate in Deva, str. 
Prelungire Zavoi aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala aflat in subordinea Consiliului local al Municipiului Deva 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele 

proiecte de hotarari: 
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1. Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al 
Municipiului Deva asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu 
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, 
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept 
privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, asociaţiilor/fundaţiilor care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 
asociaţiilor/organizaţiilor/fundaţiilor pentru tineret, care desfăşoară activităţi 
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local 

2. Aprobarea completarea  Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva 

 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completata.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 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 si pct.suplimentare 1,2 se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi. 
De asemenea proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi la pct.1 necesita vot secret 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
 

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

activitatii serviciilor de transport public local de pe raza municipiului Deva.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.10 al proiectului de hotarare necesita vot 
secret. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de 

transport public local propun pe: dl.Oancea Nicolae Florin, presedinte, dl.Panduru 
Carol, membru, dl. Ardelean Nelu, membru şi dl. Pogocsan Ferdinand, membru. În 
calitate de membrii supleanţi propun pe: dl. Cuiva Dorel, dl. Moş Ovidiu, d-na Oprişiu 
Corina,  şi dl. Oană Nicolae Dorin. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost  20 de voturi valabil exprimate, 

20 de voturi valabile. 
• Comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de  

transport public local de persoane pentru curse regulate in municipiul Deva: 
- Dl.Oancea Nicolae Florin – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Panduru Carol – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Ardelean Nelu -20 voturi “pentru” 
- Dl. Pogocsam Ferdinand – 20 voturi “pentru” 
- D-na Marian Delina – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Rachita Ciprian – 20 voturi “pentru” 
- D-na Ciocan Carmen – 20 voturi “pentru” 

• Membrii supleanţi: 
- Dl. Cuiava Dorel – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Moş Ovidiu – 20 voturi “pentru” 
- D-na Oprişiu Corina – 20 voturi “pentru” 
- Dl. Oană Nicolae Dorin – 20 voturi “pentru” 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.12  al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  de  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.397/2009 
Punctul 2  

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

nominal cu solicitantii indreptatiti sa beneficieze de repartitii precum si aprobarea 
modalitatii de incheiere a contractelor de inchiriere pentru blocurile de locuinte sociale 
situate in Deva, str. Prelungire Zavoi aflate in administrarea Serviciului public local de 
asistenta sociala aflat in subordinea Consiliului local al Municipiului Deva. 

D-na  Suciu Lucretia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Comisia  juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Ivan Elena 
Este o greşeală de redactare. La blocul 5, ap.6 corect este Bacinschi, deci fără 

acel “p” din faţă. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând cont de propunera de 
modificare a compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.398/2009 
 

Punctul suplimentar 1  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 

de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva 
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care 
îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase române cu 
personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport 
judeţene, asociaţiilor/fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială şi asociaţiilor/organizaţiilor/fundaţiilor pentru tineret, care desfăşoară activităţi 
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia  de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Moş Ovidiu 
Ţinând cont de faptul că CIP Deva este de Liga I şi respectiv handbalul tot în 
Liga I am propus ca la CIP de la 30 mii să se adauge încă 70 de mii de lei deci 
100 mii şi la handbal de la 10 mii de lei să ajungă la 50 mii lei. 
D-na Nicula Viorica 
Mai repetaţi o dată cât rămâne la fiecare. Deci, de la cine tăiem? 
Dl. Moş Ovidiu 
De la Mureşul Deva. 
D-na Nicula Viorica 
Suma de…? 
Dl. Moş Ovidiu 
Suma de 160 de mii lei. De la 30 de mii la CIP plus 70 de mii de lei, deci 100 de 
mii de lei şi la handbal Cetate de la 10 mii de lei la 100 de mii de lei deci plus 90 
de mii de lei. 
D-na Nicula Viorica 
Asta înseamnă că dumneavoastră tăiaţi de la Mureşul 160 de mii. 
Dl. Moş Ovidiu 
Da, 160 de mii. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
90 plus 70. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt total de acord cu poziţia domnului consilier Noi nu am avut în vedere la 

Mureşul Deva decât ca este divizionara B, poate că mai puţin ne interesează acest 
lucru dacă ar fi să judecăm după performanţă însă, ceea ce nu ştiu şi trebuie să 
informăm în primul rând pe cetăţeni şi cu această ocazie pe consilieri, în spatele celor 
30 de membrii ai clubului divizionar B se află şi 250 de copii cadeţi unde poate că 
domnul Ardelean ne poate aduce câteva explicaţii în plus ce înseamnă aceşti copii. În 
fiecare zi cel puţin o masă caldă, în fiecare duminică două trei sandwich-uri pentru 
deplasare. Sunt 7 grupe fără de care nu ar putea activa în Divizia B, iar aceşti copii 
merită mai mult decât oricine din municipiul Deva. Aceşti copii nu se mai îndrepată spre 
cluburi, nu se mai îndrepată spre baruri, au un program riguros. Atunci, sunt de acord 
să luăm într-adevăr 175 de milioane vechi şi să le dăm la celelalte cluburi ramânând 
Mureşul Deva cu 2 miliarde 900, 3 miliarde dar altfel, în situaţia în care sunt cu un 
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singur sponsor nu se poate.  Mai am un argument şi mai solid, este că CIP Deva în 
prima etapă a repartizării acestor sume a  beneficiat puţin chiar mai mult decât Mureşul 
Deva în actualul an bugetar.  

Dl.Ardelean Nelu 
Sunt de acord cu propunerea domnului Primar, aşa este. Sunt multe grupe de 

copii şi se pare că cei din Divizia B în momentul acesta este în pericol de a nu se mai 
prezenta datorită problemelor financiare care există la club, ori Deva nu poate să 
rămână fără o echipă de Divizia B. Reşedinţă de judeţ, am sprijinit tot timpul fotbalul, 
am sprijinit toate sporturile şi propunerea domnului Primar este excelentă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Mulţumesc domnului consilier. Aş vrea să mai repet o dată, să corectez de 100 

de ori în fiecare şedinţă de consiliu. Vă rog să comparaţi, vă rog să comparaţi cu mare 
atenţie, de 10 ani cele 27 de miliarde pe care Primarul Municipiului Lupeni le acordă 
echipei de fotbal care are performanţe egale cu cea a Mureşului Deva şi Consiliul local 
Deva care de 10 ani dă între 4 şi 7 miliarde, deci între 100 şi 150 de mii de euro. Deci, 
este o mare diferenţă. 27 de miliarde cât primeşte Minerul Lupeni de la o Primărie mult, 
mult mai mică din punct de vedere a resurselor financiare şi Mureşul Deva care de 10 
ani nu a primit nici o dată mai mult de 7 miliarde de la Consiliul local. Performanţele 
sunt aproximativ să spun egale. Sunt echipe de mijlocul clasamentului dar repet şi 
Lupeni şi Deva au aceste grupe de copii. Deci, sunt de acord cu suplimentarea, dar sub 
această sumă nu mai pot, pun în pericol, vă rog să mă credeţi, întreg sistemul. Chiar v-
aş ruga să mergeţi, să vă informaţi, să urmăriţi desfăşurarea că este foarte uşor să se 
poată vedea aceasta chestiune la faţa locului. Nu am nimic cu CIP Deva, nu am nimic 
cu handbalul dar acum trebuie sprijinită echipa. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Vă mulţumim. Conform regulamentului, supunem la vot amendamentul domnului 

Primar. Cine este pentru amendamentul dansului? 
Dl.Ghergan Florian 
Staţi, poate vă uitaţi la amendament. 
Dl.Moş Ovidiu 
Punem aşa, 500 de milioane la  unii şi 500 de milioane la altii. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
500 de milioane la ambii. 
D-na Nicula Viorica 
Să precizaţi exact sumele. 
Dl.Moş Ovidiu 
300 de milioane  şi 100 de milioane. 
D-na Nicula Viorica 
Deci, să luaţi 1 miliard lei vechi? 
Dl.Moş Ovidiu 
Da, 1 miliard. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
2 miliarde 900 şi cele două cluburi cu 500 şi 500.  
Dl.Moş Ovidiu 
50 şi 50. 
Dl. Ardelean Nelu 
Deci, final. 
Dl.Moş Ovidiu 
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Da. 
 
D-na Nicula Viorica 
Dacă Mureşul rămâne cu 2 miliarde 900 lei vechi respectiv cu 290 mii ron. puteţi 
împărţi 45 de mii ron.  
Dl.Moş Ovidiu 
Deci am spus, la CIP de la 30 de mii  să fie la 50 de mii  şi la  handbal de la 10 
mii la 50 de mii. 
D-na Nicula Viorica 
Nu, putem de la 10 mii la 55 de mii, maxim 25 de mii numai putem plusa. 
Disponibil ar rămâne 45 de mii. La handbal vine 35 de mii. 
Dl.Moş Ovidiu 
Acolo şi data trecută au luat 10 mii de lei. 
D-na Nicula Viorica 
Dacă Mureşul rămâne cu 290 de mii, respectiv cu 2 miliarde 900 de milioane ar  
fi de luat 45 de mii. 
Dl.Moş Ovidiu 
De împărţit cum? 
D-na Nicula Viorica 
De împărţit cum doriţi.  Deci, dacă de la Mureşul tăiem să rămână cu 2 miliarde 
900 de milioane … 
Dl.Moş Ovidiu 
De la Mureşul tăiem 20 de mii pentru CIP să fie 50 de mii şi de la 10 mii încă 40 
de mii să fie 50 de mii pentru Cetate. 

 D-na Nicula Viorica 
 Deci tăiem în total atunci 60 de mii. 

Dl.Moş Ovidiu 
 Da, 60. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Cu cât rămâne fotbalul? 

Dl.Moş Ovidiu 
Cu 275 de mii. 
D-na Nicula Viorica 
Da, cu 275 de mii.  
Dl.Socol Augustin 
Atunci numai un singur amendament este. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Rămânem la varianta doi, cu amendamentul domnului consilier Mos. 
Este o  propunere comună, da? 
Dl.Socol Augustin 
Un singur amendament. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Un singur amendament în varianta a doua, cu 50 de mii rămâne CIP şi 50 de mii 
Asociaţia Clubului Sportiv Municipal Cetate şi se va lua această sumă de la 
Mureşul. Cine este pentru acest amendament? 

  S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.399/2009 
Punctul suplimentar 2 

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

completarea  Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate 
al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale 
Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 

 Dl. Pogocsan Ferdinand 
            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 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.400/2009 
Diverse 
            Dl.Kovacs Francisc 
 Aş ruga să se ia masuri pentru prinderea câinilor  în zona pieţei. Avem informaţii 
că vreo 5 copii au fost muşcaţi. 
 A doua chestiune pe care vreau să o ridic, am rugat să se ridice gunoiul de pe 
Împăratul Traian. Sunt zone de infestare, sunt tot felul de produse aruncate de la Spital 
care stau şi nu le ridică nimeni. 
 Dl. David Ioan  
 Solicit  pentru şedinţa ordinară invitarea comandantului Poliţiei. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
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 Domnul Kovacs credeam că mulţumeşte pentru montarea limitatoarelor de viteză 
de pe strada Împăratul Traian.  

 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Are dreptate domnul Kovacs. Săptămâna asta spre sfârşit sau chiar săptămâna 
viitoare după alegeri se schimbă modul de colectare. Păcat că nu este domnul Tătar 
aici, mă mir că lipseşte. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Este ziua lui de naştere. 

Dl.Borbeanu Simion 
Am cerut la gară montarea acelor opritoare care limitează viteza, la intersecţia de 

la gară că vin tirurile în viteză. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Borbeanu, o să vă promit că punem la fiecare scară de bloc limitatoare. 

Este Drumul Naţional şi probabil că există ceva probleme dar încercăm, nu este nici o 
soluţie, este o soluţie de moment. În timp trebuie să găsim o altă variantă. Este o soluţie 
pentru a opri aceşti fii ai progeniturilor din oraş, toţi avem copii şi este fără doar şi poate 
bine să  filmeze şi presa că nu copii muncitorilor din Micro 15 sau a celor care nu au 
posibilităţi merg cu 200km/h în faţa pieţei sau pe diferite artere. Dacă aţi văzut sâmbăta 
ce fac în faţa patinoarului nostru şi în faţa telecabinei, v-aţi speria cu toţii. Mai ceva ca la 
circ. 

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

închise lucrările şedinţei.  
 
 

Deva, 16 noiembrie 2009 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 
      Ferdinand Zoltan Pogocsan            Jr. Laura Sârbu  
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 


