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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 23 aprilie 2010 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. 872/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, doamna Viceprimar 
Oprisiu Corina, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl.Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa d-na Mateuca Madalina respectiv întârzie dl. Oancea Nicolae 
Florin, dl.Dobrean Robert şi d-na Chişotă Roxana. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, doamna 
Viceprimar Oprisiu Corina, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

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

ordinii de zi.        
Dnul Primar Mircia Muntean: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
1. Înfiintarea funcŃiei de administrator public şi aprobarea criteriilor, procedurilor şi 

atribuŃiilor specifice ocupării postului; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 

Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.         
      S-a votat cu 14 voturi pentru şi 

                                        3 abŃineri  (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 
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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. 1 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi,  

 
 
I Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1  

Dnul Primar Mircia Muntean: 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înfiintarea funcŃiei de 

administrator public şi aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuŃiilor specifice ocupării 
postului. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile  
Şi votul meu de abŃinere de la  prezentarea ordinea de zi este legat de faptul că nu înŃeleg 

de ce a trebuit convocată o şedinŃă de îndată pentru a pune pe ordinea de zi asemenea proiect. 
Care era urgenŃa în acest caz nu o găsesc, pentru că această funcŃie putea fi înfiinŃată oricând pe 
parcursul timpului de la apariŃia Legii nr. 215.  Acum dintr-o dată, hodoronc tronc, ne găsim să o 
punem pe ordinea de zi prin şedinŃă de îndată. Acesta este un argument la felul cum am votat 
aprobarea ordinii de zi. 

FuncŃia propusă a se înfiinŃa mie mi se pare neoportună în situaŃia asta de criză şi în 
situaŃia de la Deva, pentru că oraşul este nici măcar jumătate cât un sector al municipiului 
Bucureşti, mi se pare că nu sunt încărcaŃi cu sarcini nici viceprimarii dar să mai înfiinŃăm o 
funcŃie  acum să plătim din bani publici altă persoană iar faptul că această şedinŃă a fost 
convocată cu atâta grabă, îmi spune mie că această funcŃie este înfiinŃată cu dedicaŃie, că acest 
concurs este superflu şi nu are rost să-l mai Ńinem. Mai bine treceam aici, în ordinea de zi, şi cine 
este persoana pentru care se înfiinŃează această funcŃie. 

Cât priveşte atribuŃiile pe care le-aŃi trecut aici, la articolul atribuŃii, este subŃire de tot,  
aproape nu definesc deloc funcŃia. Poate să fie oriunde. Un grad atât de mare şi în realitate omul 
acesta ori face de toate ori nu face nimic. MulŃumesc. 

Dl.Ghergan Florian 
Eu am citit materialul şi am văzut că în organigramă această funcŃie nu are pe nimeni în  

subordine. Normal, dacă s-a înfiinŃat un post care este atât de important şi care va duce la 
dezvoltare, va trebui să aibă în subordinea acestui om care va fi ales prin concurs, eu ştiu, 
servicii. Deci, cred domnule Primar, că aici trebuie să găsim o modalitate prin care să spunem 
exact cine se subordonează şi ce va face, care vor fi serviciile subordonate ca să poată să aibe şi 
puterea pe care o dă funcŃia după cum a fost definită. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Sunt de acord cu acest amendament al domnului Ghergan şi aş vrea să treceŃi aici 
administrator unic sub cei doi viceprimari, imediat, şi cu toate atribuŃiile prevăzute de 
propunerea domnului Ghergan şi îi mulŃumim pentru iniŃiativă. 

Dl. Borca Tiberiu  
În sală este prezentă şi doamna consilier Chişotă Roxana. 

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

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 
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 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 

                      3 abŃineri (dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu şi dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptată Hotărârea nr.117/2010 
Diverse 

Dl.Kovacs Francisc 
IntersecŃia b-dul Decebal cu Kogălniceanu este rău semaforizată. Niciodată nu ai timp 

când apare culoarea verde, treci pe verde şi când ajungi la mijlocul trecerii de pietoni deja apare 
galben. Sunt probleme că acolo sunt foarte multe accidente tocmai din acest considerent. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Am mai supus atenŃiei aparatului administrativ al Primăriei, problema cu blocarea ieşirii 

de aici de la Bachus. Mai mulŃi deveni au fost la PoliŃie şi au spus că hotărârea de închidere a 
acestui tronson de ieşire pe lângă Bachus, aparŃine Primăriei. Când se poate lua hotărârea de 
deblocare pentru că efectiv în jurul orei 16 se crează un blocaj teribil?! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, este prima mea ocazie să-i dau un răspuns ferm şi doamnei Mermezan, de altfel bună 

prietenă, consilier local de mult timp, cu experienŃă, dar care din păcate cade victima presiunilor 
nesimŃite, nesimŃite asupra Primăriei din partea unor persoane din Consiliul JudeŃean Hunedoara. 
La ultima întâlnire de acest gen, aflată chiar în biroul Preşedintelui, textual i s-a dat ordin 
directorului de la Drumurile JudeŃene, Crai Pompiliu, pentru a nu executa dorinŃa consilierilor 
locali ai municipiului Deva de a rezolva blocajul din faŃa Primăriei şi sigur a celorlalte instituŃii, 
tot mai multe, tot mai multiple, într-o piaŃă importantă a municipiului Deva, unde-şi desfăşoară 
tot mai multă lume activitatea. Deja dimineaŃa, în zilele de lucru este arhiplin, se intră peste 
rondourile cu flori, se intră peste trotuarele pietonilor, se calcă unul pe celălalt şi este o 
harababură de nedescris. Dacă în continuare decizia o ia în continuare Consiliul JudeŃean, atunci 
aş ruga doamna Mermezan ori să nu mai votaŃi niciodată cum spun aceştia ori să cereŃi 
încuviinŃarea. La ultima întâlnire şi aş vrea să căutaŃi şi în procesele verbale, v-am informat că de 
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mâine am dispus 3 sensuri giratorii pentru a fluidiza traficul în zona Minvest  unde aŃi şi lucrat de 
altfel, Bibliofor şi Restaurantul Bachus. Nici în ziua de astăzi…S-a încercat prin manipularea 
DirecŃiei tehnice din Primărie, prin manipularea consilierilor locali, tot felul de  tertipuri, că este 
o groapă nu ştiu unde în Micro 15 care trebuie asfaltată, că a plouat ieri şi Consiliul JudeŃean în 
frunte cu domnul Avram sau cu domnul MoloŃ  a trebuit să ducă maşinile de frezat pe contractul 
plătit de Consiliul local. Deci, Consiliul local prin doamna director a plătit la zi toate datoriile, 
toate penalităŃile avute de 2 ani le-am plătit, toŃi creditorii i-am plătit, bitumul, 35 de miliarde 
bitumul, 20 de miliarde Drumurile JudeŃene plătite la zi. Au venit cu forŃele de lucru, au lucrat o 
jumătate de zi, au frezat, au lăsat oraşul  într-o bătaie de joc aşa cum de altfel ne mint şi cu DN 7 
că încep din 1 martie lucrările şi iată că suntem în 1 mai. Ori, dacă această decizie în continuare 
este influenŃată de Consiliul JudeŃean atunci vom face jocurile Consiliului JudeŃean şi batjocura 
lor. Dacă nu, să ştiŃi că eu nu sunt dispus să tac şi să fiu sluga  lor,  pe spinarea cetăŃenilor Devei. 
Dacă tot vorbim de cetăŃenii Devei, atunci haideŃi să fim şi bărbaŃi. Dacă tot vorbim de costuri, 
atunci hai să le arătăm unde sunt neajunsuri şi unde sunt costurile. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Domnule Primar, vreau să fac o rectificare. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
Deci, nu! Noi nu facem rectificare, noi vorbim pe procese verbale în care dumneavoastră 

aŃi fost mulŃumită de răspunsul meu, ca pe urmă să vă spun precis, precis care a auzit când s-a 
spus la Crai “opriŃi orice modificare a PieŃei Unirii din faŃa Primăriei”. Păi, nu se poate chiar aşa, 
nu se poate, cât aş fi de prieten cu dumneavoastră, doamna Mermezan! 

D-na Mermezan Ana Elena 
Nu este vorba de Consiliul JudeŃean, nu este vorba de Crai. Această sesizare o fac în 

numele cetăŃenilor care lucrează şi se lovesc de această situaŃie. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
De asta am dat răspunsul acum două săptămâni. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu este vorba de nici o presiune de niciunde. Este vorba de ceea ce mi-au spus cetăŃenii 

cu care am discutat vis-à-vis de situaŃia asta. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
HaideŃi să facem altceva. Avem încă o dată o dovadă a fermităŃii. Măine mă însoŃiŃi la 

domnul director Crai şi în faŃa dumneavoastră, pe banii dumneavoastră - a Consiliului local - daŃi 
anticipat Drumurilor JudeŃene, îi daŃi ordin să vină aici. Dacă nu, eu am cerut rezilierea 
contractului de două săptămâni. 

Dl.Moş Ovidiu 
PropuneŃi rezilierea contractului, care este problema?! 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Mi s-a spus că este insolvenŃă. Cum adică? Eu am contract cu o firmă în insolvenŃă, îi 

plătesc toate datoriile la zi, este şi firma Consiliului JudeŃean şi eu nu pot să-mi realizez nici 
contractul iar aici nu vede nimeni să sară din consilieri alături de mine. Deci, eu propun să vină şi 
domnul Moş şi doamna şi eventual din celelalte grupuri dacă doresc să vină alături de mine şi 
discutaŃi “domnilor, uitaŃi, noi dorim să fluidizăm acest trafic aici în faŃa Primăriei”. Efectiv nu 
se mai poate. Azi dimineaŃă am stat 1 oră şi am văzut ce este. A fost şi o zi aglomerată dar … 

D-na Mermezan Ana Elena 
La plecare este problemă. 
Dl.Birău Mircea 
Aş vrea să ridic problema iluminatului public de pe strada Şuiaga. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
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Deci, marŃi fixăm o întâlnire cu domnul Moş, doamna Mermezan şi mergem. ScuzaŃi-mă. 
Dl.Birău Mircea 
Vorbeam de iluminatul public de pe strada Şuiaga care practic nu există. Este poarta de 

intrare a municipiului, strada care trece prin spatele fabricii de pâine. 
D-na Marian Delina 
Este o lipsă de tensiune, trebuie să remedieze Electrica. Este de mult timp, ştim. 
Dl.Birău Mircea 
Este de mult timp, cam de 1 an. 
D-na Marian Delina 
De 1 an dar s-a luat legătura cu ei. 
Dl.Kovacs Francisc 
S-a investit acolo. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Ei nu trebuie să predea tronsonul la programe? 
D-na Marian Delina 
Ba da. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Şi de ce nu o fac?! Deci au termen dat de Ministrul Economiei, domnul Videanu, din luna 

martie de anul trecut, să predea toată instalaŃia. Nu le convine pentru că ei încasează din banii 
noştrii foarte multe sume din reclame. Atunci, încearcă să tragă de timp cât pot şi nu ne predau 
reŃeaua. Ei nu bagă nici un ban în reŃea, nici măcar nu o mai repară.  

Dl.Borbeanu Simion 
Eu sugerez ca întreaga această piaŃă să fie tratată unitar cu un pavaj din piatră naturală, 

deci să se înlocuiască zona aceasta verde care numai încurcă pentru că dimensionarea a fost 
făcută în urmă cu probabil 40 de ani a acestor alei care sunt în jurul scuarului, care nu prea 
serveşte la nimic şi să se revină la situaŃia iniŃială, când aici era o piaŃă toată pavată cu piatră. 
Deci, ar fi un spaŃiu liber unde se pot face şi anumite activităŃi să zicem sociale pentru că spaŃiul 
acesta chiar nu văd să servească cuiva. Ceva cum este la Sibiu de exemplu, cum este piaŃa la 
Sibiu, ceva de genul acesta, adică să fie tratat cu totul altfel decât  zona aceasta verde. Aş vrea să 
spun că doamna Mermezan nu o să fie niciodată un bărbat adevărat. 

Dl. Oană Nicolae Dorin 
Am o rugăminte. Să dispuneŃi să se facă două adrese, una către DirecŃia JudeŃeană de 

Drumuri şi Poduri, în condiŃia în care în termen de 10 zile nu dă curs contractului încheiat de 
către noi, vom demara procedura rezilierii acestui contract şi vom cere daune interese. 

A doua adresă doresc să se facă la societatea care a câştigat licitaŃia pentru intervenŃia pe 
DN 7, linia de centură dinspre oraş care nu s-a mai asfaltat, să înceapă lucrările în termen de 10 
zile în caz contract vom demara procedura de reziliere a acestui contract pentru nerealizarea lui. 

Trebuie să-i punem în întârziere că altfel nu are rost. Facem licitaŃie cu altă societate şi-i 
punem să lucreze, că nu se mai poate. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
PropuneŃi să fie invitaŃi şi toŃi directorii, directorul de la programul ISPA. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Să fie invitaŃi la prima şedinŃă toŃi factorii care răspund. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Să fie invitaŃi directorii generali şi să nu fie acceptaŃi aici ingineri şefi şi femei de servici. 

În faŃa Consiliului local să nu apară…ori apare directorul general şi dacă nu, sub nici o formă nu 
acceptăm să vină femeia de servici sau săpătorul şef, excavatoristul. 

Dl.Moş Ovidiu 
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Aş propune să înceapă deja procedura de reziliere a contractului cu Drumurile JudeŃene. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule consilier, a început acum două săptămâni dar trebuie să găsim pe cineva ca să 

…. 
Dl.Moş Ovidiu 
Se publică pe SEAP. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Aş dori să vă informez  legat de rezilierea contractului cu Drumurile JudeŃene. Societatea 

se află în procedura insolvenŃei. Declanşarea unui litigiu de fapt, nu este un singur litigiu avem 
60 de litigii cu Drumurile JudeŃene, au fost suspendate până la finalizarea acŃiunii de insolvenŃă. 
În situaŃia creată acum, declanşând un litigiu, se va suspenda. Pe perioada suspendării litigiului 
nu putem încheia un contract. Cu directorul tehnic am discutat, se va încheia un contract pentru 
lucrări specifice, în condiŃiile prevăzute, lucrări limitate în spaŃiu şi în timp, cu  o altă firmă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu poate să fie suspendabil. Atunci trebuie să mergem în audienŃă la Parlamentul 

României! Adică, o firmă în insolvenŃă care mai are doi angajaŃi şi 10 birocraŃi şi care lucră în 10 
şantiere cu cei doi pentru că nu mai poate plăti, acum care este baza contractuală,  asta este 
problema, cum îşi onorează el cele 40 de miliarde care noi le avem prevăzute? Dumneavoastră 
le-aŃi prevăzut în bugetul local al anului în curs! 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Cele 40 de miliarde se vor cheltui cu executarea unor lucrări de către altă societate. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu spun că asta nu pot face că nu mai au oameni, asta nu pot face… DaŃi-mi trei gropi ca 

să vă pot încasa 1 miliard pe groapă ca eu să scap de faliment. Asta am cerut, că trebuie să găsim 
o modalitate legală. Este o cutumă naŃională. Când mai avem întâlniri  sa discutam exact ca şi cu 
reŃelele de curent. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Privind curăŃenia, avem un parc foarte frumos sus în Bejan. Arată bine, am văzut că am 

fost cu domnul Borca pe acolo, oamenii îl folosesc dar este foarte urât chiar vis-à-vis de poarta 
de intrare la parc, s-au de la parc, există un şanŃ foarte urât. Peturi, hârti, iarbă necosită poate de 
ani de zile, nu ar strica să se amenajeze puŃin acolo. 

Dl. Borca Tiberiu 
Canalul acela. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Canalul acela, da, că arată urât. A doua chestie, tot ce au semnalat colegii. Strada aceea 

care urcă la Cozia, respectiv Almaş, arată deplorabil, deplorabil. Numai gropi, gropi, de-Ńi rupi 
maşina.  

Ideea este bună pentru amenajare aici în piaŃa din faŃa Primăriei. Dacă se poate să se 
studieze şi varianta cu o parcare subterană, care eu zic că ar mulŃumi şi populaŃia care mai 
locuieşte în zonă pe timpul nopŃii poate. 

MulŃumesc. 
Dl.Borca Tiberiu 
Aş vrea să vă supun atenŃiei următorul aspect. Referitor la proiectul ISPA care se 

derulează în municipiul nostru, a abordat şi domnul Oană problema dar consider că este necesar 
ca să găsim o modalitate ca să putem să supraveghem aceste lucrări care sunt executate, timpul 
în care se execută şi mai ales ceea ce lasă executantul după finalizarea lucrărilor. Deci, eu  
consider că în mod normal ar trebui să lase exact cum au găsit,  respectiv aleile pe care le facem 
în tot oraşul, spaŃiile de parcare care sunt făcute cu acei biscuiŃi din beton, carosabilul nu-l fac 
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conform documentaŃiei. Deci, el trebuie să fie terenul compactat, foarte bine compactat, apoi să 
se toarne ciment şi după aceea să toarne asfalt. Se toarnă beton şi după aceea covor asfaltic. 

Dl.Ghergan Florian 
Beton nu ciment. 
Dl. Borca Tiberiu 
Beton, mă scuzaŃi. 
Dl.łonea Vasile 
Nu recepŃionează nimeni lucrările astea? 
Dl.Borca Tiberiu 
Le recepŃionează Apaprod-ul. Proiectul se derulează prin Apaprod şi Consiliul JudeŃean, 

deci nu este apanajul Primăriei dar avem modalitatea de a supraveghea sau a avea un control 
asupra acestor lucrări prin autorizaŃia de spargere care trebuia să aibe o taxă substanŃial mai mare 
care să-l determine pe respectivul să dorească să şi-o recupereze în momentul când termină 
lucrarea, respectiv sistemul de a amenda pe cel care execută lucrări pe domeniul public nu lasă 
domeniul public la starea la care l-a găsit în momentul când a iniŃiat lucrarea respectivă. 

Eu doresc să gândesc un proiect de hotărâre prin care să găsim modalitatea să putem să-i 
supraveghem şi dacă nu să facem nişte măsuri de coerciŃie ca dânşi să fie interesaŃi să-şi 
recupereze banii pe care-i plătesc pentru garanŃie dar să aibe interesul să lase oraşul exact cum l-
au găsit. Deci toate străzile, aleile, traversări în carosabil, traversări de alei şi spaŃii de parcare le 
lasă groaznic. Sunt gropi peste tot, inadmisibil. Accidente, oamenii cad, îşi rup picioarele. Ştiu 
două cazuri, cel puŃin în zona în care stau eu. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, tot ce spuneŃi dumneavoastră există dar nu funcŃionează. Deci, 

Primăria dă autorizaŃie de spargere. Acolo, cel care vine şi cere are o documentaŃie, se angajează 
la un timp, se angajează că reface carosabilul, aleea, ce este, la starea iniŃială. Colegii noştrii au 
datoria să meargă să verifice iar acolo unde se întâmplă ceea ce spuneŃi dumneavoastră, să dea 
amendă. Amenzile pot să fie considerabile, sigur că, atunci când găsim situaŃii de genul acesta... 
Câte amenzi s-au dat în domeniul respectiv, s-a dat vreuna? Atunci să-i chemăm, după ce ne-am 
dus şi am văzut. Pentru că, spre deosebire de alte lucrări care s-au făcut, asta vreau să fac o 
remarcă. Nu există, nu Apaprod preia lucrarea. Există un consultant care este numit de către 
Guvernul României şi care verifică lucrările până la finalitate. Se numeşte firma Louis Berger. 
Firma Louis Berger nu-i face proces verbal de recepŃie până când lucrările nu sunt de calitatea 
care trebuie să fie executate. Nu poate să pună de exemplu cămin până  când nu trec cele 17 zile 
să se întărească betonul, nu se întâmplă să asfalteze până când nu se betonează sub. Deci, sunt 
câteva lucruri. Asta ar trebui să verificăm prin autorizaŃiile pe care le dăm noi, dacă se încadrează 
în termenele pe care le-au stabilit iniŃial când au cerut acele autorizaŃii de spargere. Deci, există 
procedura şi haideŃi să vedem dacă funcŃionează, în momentul în care nu funcŃionează haideŃi să 
vedem ce putem face.   

Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu sunt de acord cu toate acestea, este o soluŃie bună dar şi mărirea taxei de reŃinere, cu 

excepŃie, pentru că avem o excepŃie pe care am mai discutat-o cu alte consilii locale, alŃi 
reprezentanŃi şi anume, situaŃiile de urgenŃă, de avarie. 

Dl.Kovacs Francisc 
RecepŃiile cine le semnează? 
Dl.Ghergan Florian 
Există o comisie de recepŃie. 
Dl.Borca Tiberiu 
Lucrarea se derulează prin Apaprod? 
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Dl.Ghergan Florian 
Nu. Sunt fonduri europene. Pentru consultanŃă există o societate care urmăreşte, face 

dirigenŃia lucrărilor. Louis Berger face dirigenŃia lucrărilor. 
Dl.Kovacs Francisc 
La semnătura noastră decontează lucrarea? 
Dl.Ghergan Florian 
Da. Noi o preluăm după ce Primăria o preia. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Am mai discutat şi în legislatura trecută dar nu s-a făcut nimic. Trebuie să iniŃiem un 

proiect de hotărâre urgent prin care să stabilim că nu se dă autorizaŃie de spargere decât în 
momentul în care există depusă în caseria Primăriei Municipiului Deva o garanŃie care să 
acopere costul asfaltării, reacoperirii. I se dă termen de acoperire până la data de 25 a lunii, nu a 
acoperit în 25, în 26 din garanŃia depusă acoperim noi, facem noi lucrarea şi am terminat 
discuŃiile, nu mai există. Pierde garanŃia şi din garanŃie facem lucrarea. GaranŃia să fie cu 10% 
mai mare decât costul lucrărilor, ca să se înveŃe minte. Trebuie iniŃiat un proiect de hotărâre şi 
atunci nu o să mai lase groapa neastupată 2 săptămâni. 

În faŃă la Vulcan ieşi, este de 3 săptămâni încercuită cu gard, cu 3 bucăŃi de fier şi  
localnici spun că nu au acoperit-o. Pe I.L.Caragiale colŃ cu Kogălniceanu de 1 lună este groapa 
acum de jumătate de metru, dacă nu eşti atent sau este apă îŃi distrugi roata, îşi distrugi maşina. 

Să nu le mai dăm autorizaŃie de spargere. Cele care sunt de intervenŃie urgentă, bun, dar 
şi alea au 48 de ore termen. 

Dl.Ghergan Florian 
Există regulament. 
Dl.Oană Nicoae Dorin 
Există dar nu avem proiect de hotărâre. Să dăm o hotărâre care să fie obligatorie şi atunci 

funcŃionarii noştrii sunt acoperiŃi că aşa zice “dar de ce să depui?”. Nu dăm autorizaŃie până 
atunci. 

Dl.Borca Tiberiu 
Consider că soluŃia pe care o propune domnului Oană este corectă. Împuterniceşte 

Primăria să-l facă pe executantul lucrării să aibe tot interesul să-şi recupereze banii, în condiŃiile 
în care reface ceea ce a stricat prin executarea lucrărilor. Este cel mai bun lucru pentru că noi nu 
dăm nici un leu. Dacă el este corect şi lasă carosabilul, parcarea şi aleile la stadiul la care le-a 
găsit, îşi recuperează toŃi banii, nu are nimic de pierdut doar că-l facem să fie corect, să nu-şi 
bată joc de noi şi de cetăŃeni. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai ales că sunt bani prevăzuŃi pentru chestiunea asta. 
Dl.Kovacs Francisc 
Până nu tragem la răspundere comisia de recepŃie din care cred că trebuie să fac şi eu 

parte… 
Dl. Borca Tiberiu 
Nu, nu aŃi înŃeles. 
Dl. Kovacs Francisc 
Normal în cartierele cu care ne ocupăm noi, ar trebui să ia măsuri consilierul împreună cu 

omul de la Primărie, să mergem şi să verificăm documentaŃia şi să nu semnăm procesul verbal de 
recepŃie că altfel… Dacă nu este semnat procesul verbal de recepŃie nu poate să primească 
garanŃia de care spunea domnul Oană. 

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

 
 
 
 

Deva, 23 aprilie 2010 
 
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 
          Borca Tiberiu Mircea                             Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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