
 1 

 
Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 03 martie 2010 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, republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.555/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri alesi. 

La şedinţa de astăzi participă domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa 
Cosmin Cristian, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
D-na Chişotă Roxana 
Având în vedere că mandatul de Preşedinte de şedinţă mi-a expirat la şedinţa 

trecută, v-aş ruga să faceţi propuneri pentru următorul preşedinte. 
Dl.Birău Mircea 
Propun pe domnul Borca Tiberiu. 
D-na Chişotă Roxana 
Supun la vot propunerea făcută. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 
Dl. Borca Tiberiu 
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 15 consilieri, şi-a anunţat absenţa d-na Oprisiu Corina, dl 
Oana Nicolae, dl Dobrean Robert, dl. Borbeanu Simion şi dl.Kovacs Francisc. Întârzie dl 
Morar Marcel 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnii Viceprimari Oancea Nicolae 
Florin si Costa Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor 
din subordinea Consiliului local.  
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

Dl.Borca Tiberiu 
În continuare, dau cuvântul domnului Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru 

prezentarea proiectului ordinii de zi.        
Dl.Ţonea Vasile 
Am o intervenţie înainte de a prezenta ordinea de zi. Aţi citit acolo 

dumneavoastră că    ne-a convocat la şedinţă Primarul municipiului Deva, da? 
 
 
Dl.Borca Tiberiu  
 Da. 
Dl. Ţonea Vasile 
Eu aş vrea să ştiu unde este Primarul municipiului Deva! Văd şi invitaţia 

dumnealui  semnătă şi ştampilata, dacă nu cumva i-a furat-o cineva între timp şi a pus 
altcineva ştampila pe document.  
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Întrebarea mea nu este retorică, întrebarea mea are o anumită justificare. Astăzi 
discutăm un punct foarte important. Vizează soarta a zeci de mii de oameni, mă refer 
aici la elevi, părinţi, profesori. 

Domnule Costa, lăsaţi-mă să-mi spun punctul de vedere şi după aceea mă 
combateţi. 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Am ridicat mâna ca să ma înscriu la discuţii. 
Dl. Ţonea Vasile 
Când este vorba de a lua o hotărâre de o asemenea importanţă şi de o anumită 

greutate, la ceea ce probabil unii vor fi mulţumiţi şi alţii nu vor fi mulţumiţi şi trebuie să 
ne asumăm şi partea bună şi partea rea a lucrurilor, domnul Primar pleacă. Şi-a pus 
coada între picioare – ca să vorbesc plastic- şi a plecat la plimbare. Nu ştiu unde o fi, în 
ce ţări exotice o fi acum dar nu vine aici ca să-şi facă răspundere după aceea, după 
aceea să critice de pe margini şi să spună că dacă era el de fapt nu ştiu ce minuni se 
întâmplau. Ar trebui să aiba mai multă responsabilitate dacă este primarul municipiului 
Deva, că în ultimul timp mai mult e plecat decât este la serviciu. După aceea vine din 
când în când şi smiorcăie lacrimi şi plânge pe umărul devenilor, nu mai poate de grija 
lor şi de banii lor, după ce se înfruptă bine din fel de fel de beneficii din banii publici. Am 
să o demonstrez, dar altădată şi treaba aceasta. Am să o demonstrez cu documente 
chiar. Ar trebui să fie aici prezent când au venit atâţia profesori, atâţia oameni aşteaptă 
să vadă care va fi structura şcolară în viitor. 

Dl.Borca Tiberiu 
Am reţinut punctul de vedere al domnului consilier şi în continuare dau cuvântul 

domnului Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea ordinii de zi. 
Dnul  Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

            Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiect de hotărâre, privind: 

1. Acordarea avizului cu rol consultativ pentru reorganizarea retelei scolare 
de pe raza municipiului Deva, in anul 2010 – 2011; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.           
           S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 15 consilieri prezenţi. 

  
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 proiectul de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi la punctul 1 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1 

Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  acordarea avizului 
cu rol  

consultativ pentru reorganizarea retelei scolare de pe raza municipiului Deva, in anul 
2010 – 2011. 

Dl.Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
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Dl.Ţonea Vasile 
Eu am o întrebare deocamdată. 
Dl. David Ioan 
Vă rog să mă iertaţi dar nici data trecută, nici din materialele pe care le-am primit 
nu am  

înţeles prezenţa dumneavoastră într-un număr atât de mare şi nemulţumirea, care se 
referă la ce?! Din acest motiv eu propun Preşedintelui de şedinţă să vă dea 
posibilitatea, să ne lămurim şi noi cine are dreptate şi cine nu are, cine, ce vrea, cum 
vrea, dacă vrea, ş.a.m.d. Problema probabil că nu poate fi lămurită cu ceea ce ni s-a 
pus nouă la dispoziţie. Asta aş dori, ca Preşedintele de şedinţă să vă dea cuvântul. 
Oricum hotărârea noastră are rol consultativ. Cu alte cuvinte nu am putea, ştiu eu, nu 
vom putea influenţa decizia luată de Inspectorat. Trebuie să înţelegem şi noi. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 Doresc să dau cuvântul doamnei Nicula Viorica ca să prezinte raportul 
compartimentului de specialitate. 
 D-na Nicula Viorica 
 Faţă de documentele depuse la proiectul de hotărâre nu mai avem completări. 
Am pus date cu privire şi la partea economică şi la argumentele aduse de Inspectorat. 
Consiliul local decide exact. 
 Dl.Ţonea Vasile 

Eu vin cu o observaţie la cele spuse de domnul David. Mie mi se pare chiar 
firească prezenţa cadrelor didactice în acest număr, pentru că este soarta dumnealor. 
Dumneavoastră aţi spus ce caută atâta lume aici. Încă sunt prea puţini, trebuia să fie 
toţi cei în cauză pentru că este cauza dumnealor şi a părinţilor şi a elevilor. 

A doua problemă. Care este conţinutul punctului 11? Mi-aţi dat aici un proiect de 
hotărâre care mi se pare incomplet.  

Dl.Borca Tiberiu 
Este vorba de Grupul Scolar de Servicii şi Protecţia Mediului. 

 Dl.Ţonea Vasile 
Domnule, nu. Citiţi-mi ce este la punctul 11 din articolul 1. Nu este nimic acolo. În 

hotărâre domnule, la articolul 1, punctul 11 nu este trecut nimic. După care, la punctul 5 
din expunerea de motive apare aici o entitate nouă “Grupul şcolar de servicii” probabil 
“şi protecţie mediului Deva” dar la Nota de fundamentare apare altă denumire “Grup 
şcolar de servicii şi  lucrări publice”.Care este valabilă? 

Dl.Borca Tiberiu 
Este greşeală de redactare. 

 Dl.Ţonea Vasile 
Nu este chiar greşeală de redactare că una este să fie “de protecţia mediului” şi 

una “servicii de lucrări publice”. Este totuşi o diferenţă, cred că destul de substanţială. 
D-na Nicula Viorica 
Denumirea exactă pe care Inspectoratul Şcolar o propune pentru cele două 

unităţi de învăţământ Grupul şcolar Grigore Moisil şi Horea este “Grupul Şcolar de 
Servicii, Protecţia Mediului Deva”. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să propuneţi în 
urma analizării documentaţiilor dacă acordaţi aviz favorabil sau nefavorabil. 

Dl.Ghergan Florian  
Nu am văzut niciunde în documentaţie care este beneficiul acestui punct la 

ordinea de zi. Câţi bani se reduc, pentru ce punem în această situaţie anumite 
conduceri? Eu cred că domnii profesori care sunt aici trebuie să ne spună care este 
părerea dânşilor. Noi trebuie să ţinem seama de părerea dânşilor, să vedem dacă ceea 
ce se propune aici rezolvă şi problemele dânşilor sau dacă trebuie să ne gândim în 
continuare cum să găsim soluţii pentru a rezolva aceste probleme.  
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Părerea mea este că noi Consiliul local, avem datoria să fim foarte atenţi la 
cheltuielile care se fac în instituţile acestea publice de învăţământ, pentru că noi suntem 
cei care plătim utilităţile acestor spaţii. Sigur că nu avem nici o posibilitate legală să 
intervenim şi nici nu dorim pentru că nu avem specialişti în domeniu, să intervenim în 
ceea ce priveşte calitatea profesorilor sau forma lor de organizare. Dar, ne interesează 
ce se întâmplă cu unităţile de învăţământ, cum se reorganizează, pentru că pentru toate 
aceste unităţi noi plătim utilităţile. În acest caz, nu văd nici unde sau nu a făcut nimeni o 
analiză cum se reduc cheltuielile la nivelul consiliului, pentru că Guvernul României ne 
spune că au luat aceste măsuri să adune mai multe şcoli pentru a reduce costurile, cu 
profesorii, cu elevii ş.a.m.d.   

Cred că noi ar trebui să ne implicăm mai mult şi propun Comisiei de învăţământ, 
domnule Preşedinte, să ia iniţiativa şi să cheme toţi directorii, chiar dacă se va face altă 
reorganizare pentru că votul nostru este consultativ şi să vedem care sunt propunerile 
efective din partea directorilor, să reuşim să reducem costurile la nivelul municipiului. 
Dacă ne uităm în aceste unităţi de învăţământ, sâmbăta şi duminica dacă se face 
şcoală, să vedem dacă sunt costuri cu întreţinerea, sunt costuri cu încălzirea, sunt 
costuri legate de ceea ce pe noi ne interesează pentru că trebuie să le plătim din 
bugetul local. În acest fel cred că putem să aflăm mai bine şi părerea şcolilor despre 
modul de reorganizare şi să vedem ce vom face cu spaţiile care eventual rămân 
nefolosite de către Inspectoratul şcolar în urma reorganizării. 
 Vă mulţumesc. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
  Aş propune să dăm cuvântul celor două licee. Am înţeles că nu sunt numai de la 
licee ci şi de la şcolile generale. Practic fiecare director sau persoană de la fiecare liceu 
sau de la şcoală generală să poată, în faţa consilierilor, să-şi susţină punctele de 
vedere, astfel încât votul nostru să fie cât mai aproape de adevăr şi prin votul 
consilierilor, chiar dacă este un vot consultativ, decizia pe care o vom lua acum să fie în 
concordanţă cu ceea ce este bine pentru deveni.  

Sperăm ca astfel de proiecte să fie pentru ultima dată când sunt puse pe masa 
Consiliului local pentru că responsabilitatea cea mai mare nu ar trebui să fie în acest 
moment a Consiliului local şi a municipalităţii. Suntem economişti, suntem ingineri sau 
de orice altă formaţie profesională, nu suntem specialişti în domeniul învăţământului. 
Tocmai din acest punct de vedere, a ne pune pe noi acum să luăm o decizie prin care 
să stabilim dacă vreţi soarta pe următorii ani şi a unei generaţii de elevi şi poate a 
dumneavoastră ca profesori, nu mi se pare corect. 

Aceasta este legislaţia, nu noi am promulgat legea. Trebuie să ne supunem 
legislaţiei în vigoare şi ca atare suntem în faţa dumneavoastră să votăm. Vrem totuşi să 
votăm în cunoştinţă de cauză, chiar dacă vom supăra pe cineva, pentru că în urma 
acestei şedinţe, cu siguranţă o parte va pleca supărată, o parte va pleca bucuroasă. Ne 
asumăm această responsabilitate. Sper ca să fie ultima dată când suntem puşi în faţa 
unui fapt împlinit, de a vota cu o parte sau cu alta. În mod normal ar fi trebuit să vină şi 
Inspectoratul şi mai ales Ministerul cu o propunere foarte concretă.  

Din alt punct de vedere, legislaţia dacă se dorea a fi corectă trebuia să lase 
posibilitatea Consiliului local pentru că şcolile sunt în patrimoniul Consiliului local, să 
lase şi posibilitatea Consiliului local să decidă. Dacă se doreşte în municipiul Deva să 
păstrăm numărul de licee acelaşi, fără să le comasăm, un anumit număr de şcoli 
generale, diferenţa de bani se suporta de către Minister pentru că au spus că profesorii 
urmează elevii, perfect sunt mai puţini elevi, Ministerul nu mai finanţează integral 
cadrele didactice. Să fi lăsat posibilitatea Consiliului local să plătească diferenţa de 
bani. Dacă făcea acest lucru, fiţi convinşi că nu se comasa nici o şcoală chiar dacă 
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Primăria plăteşte destul de mulţi bani pentru utilităţi. Eventual, mergea pe varianta 
domnului consilier Ghergan, de a diminua cheltuielile împreună. Neavând această 
posibilitate, ca diferenţa de fonduri de salarii să o suportăm din bugetul local, va trebui 
să ne conformăm acelei Legi cu nr.1618. 

Deci, plecăm de la ideea că de aici va pleca o parte supărată şi o parte 
bucuroasă, dintre dumneavoastră. Ne cerem scuze celor care vor fi supăraţi dar va 
trebui să luăm o decizie într-o formă sau alta. Ca să luăm o decizie corectă, vă 
ascultăm punctul de vedere. 

D-na Nicula Viorica 
Noi am invitat şi din partea Inspectoratului un reprezentant dar până în momentul 

de faţă nu a venit nimeni. 
Dl.Borca Tiberiu 
Lucrurile sunt împărţite foarte clar, după părerea mea. Votul Consiliului local este 

unul pur consultativ. Decizia a luat-o Inspectoratul, deci să nu cădem în cealaltă 
extremă. Votul nostru este pur consultativ. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu 
suntem noi cei care apreciem valoarea şcolilor, a profesorilor şi a elevilor. Pe noi ne 
interesează, efectiv, modul de administrare al liceelor. Din cauza asta spun că lucrurile 
sunt foarte clare din punctul nostru de vedere. Dumneavoastră vă susţineţi punctul de 
vedere nu în faţa Consiliului local pentru că noi efectiv chiar dacă am vota cum am vota 
nu vă putem ajuta sau întoarce decizia Inspectoratului respectiv, a Ministerului. Deci 
asta este părerea mea, că aşa stau lucrurile. 

Ascultăm propunerile dumneavoastră. 
Dl.Roiban Ion - Liceul Horea  
Mă numesc Roiban Ion şi sunt profesor de 34 de ani în acest liceu. Domnilor 

consilieri şi doamnelor consilieri, pentru a înţelege prezentul, ce se întâmplă cu şcolile, 
să ne uităm puţin în trecut. Aş vrea în maxim 3 minute să vă prezint istoricul şcolii 
noastre şi veţi constata că au mai fost cel puţin de şase ori astfel de tentative.  

Până în 1989 şcoala noastră era cea mai mare din Deva şi cea mai bine dotată. 
După 1990, venind de la acest deziderat fiind cea mai bine dotată, primele măsuri care 
s-au luat  au fost asupra noastră, de 3 ori: desfiinţare pentru înfiinţarea Liceului militar – 
nu s-a reuşit; desfiinţare pentru înfiinţarea Liceului de poliţie – nu s-a reuşit; şi 
desfiinţare pentru înfiinţarea unei Universităţi – nu s-a reuşit. Binenţeles că Inspectoratul 
Şcolar nu a pierdut ocazia pentru devalidarea şcolii din toate punctele de vedere, în 
primul rând uman. În această perioadă nu s-au dat clase spre şcolarizare. În al doilea 
rând financiar. Sume imense au dispărut din bugetul şcolii astfel încât şcoala noastră 
într-un raport al Ministerului de Interne, pe poziţia 14 figurează cu infracţiuni financiare 
de peste 50 de milioane de lei. Este vorba de lei din 1990. 

După 1995 când s-a schimbat conducerea, şcoala a început să-şi revină din nou 
dar poziţia Inspectoratului a fost aceiaşi. În 2004 din nou ne-a desfiinţat, zero clase de 
şcolarizare. În 2007 din nou ne desfiinţează, zero clase de şcolarizare şi ne uneşte cu 
un alt grup şcolar din Deva. Ne-am adresat Ministerului şi Ministerul a trebuit să pună 
Inspectoratul la punct prin care ne-a indicat că, conform Legii 84 trebuia să consulte 
Consiliul local – care spuneţi dumneavoastră că este cu rol consultativ, este decisiv nu 
este consultativ – comunitatea părinţilor, elevilor şi profesorii, şcoala. Nu ne-a consultat 
nici în dăţile anterioare, nici acum. 

Care este situaţia şcolii în prezent? Datorită conducerilor care au urmat după 
1995, v-am spus că şcoala s-a menţinut, s-a menţinut şi chiar a avut mari investiţii din 
partea dumneavoastră, a Consiliului local, dar şi din partea şcolii deoarece şcoala are 
posibilitatea să obţină venituri proprii şi sumele nu sunt mici. Numărul elevilor o situează 
pe locul 5 în municipiu, în rândul tuturor liceelor. Deci, nu avem un număr chiar atât de 
mic de elevi, este la distanţă destul de mică de celelalte din faţă.  
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Baza materială a fost renovată în proporţie de 70%. S-au făcut investiţii de 
aproape 20 de miliarde. 10 miliarde 600 de milioane din partea Consiliului local, deci din 
partea dumneavoastră, restul din partea şcolii şi sponsorizări. Şcoala îşi menţine 
statutul de cea mai bună dotare pe care o are din municipiu. 

Dorinţa noastră este şi rugămintea, nu scoateţi această şcoală din circuitul 
învăţământului preuniversitar indiferent cum se unesc. Cred că logica elementară ne 
spune, o şcoală care nu are bază materială poate să vină în această şcoală, cu 
denumire, cu ce vor dânşii dacă au o denumire aşa de răsunătoare şi rezultate aşa de 
răsunătoare. Dar, să nu fie scoasă din circulaţie această bază materială. Această bază 
materială stă la dispoziţia şi celorlalte grupuri şcolare din Deva. Dânşii îşi efectuează 
ativităţile sportive la noi în şcoală. Avem a doua mare sală de sport din municipiu. 
Clubul Sportiv Şcolar tot la noi îşi desfăşoară activitatea. Direcţia de tineret tot la noi îşi 
desfăşoară activităţile. Colegii de aici ştiu prea bine că elevii dânşilor la noi vin să-şi 
desfăşoare activităţile şi-l rog pe domnul director să vă citească chiar programul pe anul 
acesta în care la noi vin şi-şi desfăşoară activităţile. 

Ce se va face cu această bază?! Nu am vorbit de elementul uman aici. Nu este 
vorba de comasare aici, este vorba de desfiinţare pentru că şcoala noastră în proporţie 
de 99% are profil tehnic şi ne mută la un profil de servicii. Eu sunt inginer de 
electrotehnică, nu mă pricep la servicii, nu ştiu ce pregătire o să fie, ospătar, cofetar. 
Asta înseamnă că un an de zile mai am ore cât am clasele acelea, cu care plecăm noi 
cu ele. Dar după aceea, ce facem? Eu sunt mai bătrân dar sunt tinerii care unde merg? 
Elementul uman îl lăsăm. Baza materială să nu iasă din circuitul învăţământului 
preuniversitar.  

S-a încercat de şase ori până acum şi nu s-a reuşit, nu s-a reuşit. Nu am adresa 
la mine dar pot să o pun la dispoziţie, să vedeţi răspunsul Ministerului în toate 
cazurile.Vă dau un singur exemplu. În 2007, zero clase ne-a dat Inspectoratul şcolar. 
Am mers la Minister, 8 clase ne-au alocat. În 2004 zero clase Inspectoratul şcolar, 
Ministerul ne-a alocat 6. Deci, se vede clar că este rea voinţă din partea Inspectoratului 
şcolar. Nici cel puţin nu s-a făcut o analiză, cum spune Legea 84, o analiză, să discute 
cu şcoala, cu cadrele didactice. S-a făcut o analiză la nivel de directori, noi nu ştim ce s-
a discutat acolo dar trebuia să ne consulte şi pe noi. 

Vă mulţumesc. 
D-na Necula Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Stimaţi auditori, noi ne-am gândit să discutăm în prezentarea pe care doresc să 

o fac despre prezentul Liceului Grigore Moisil. Pot să vă spun din punct de vedere al 
spaţiilor, din punct de vedere administrativ, că liceul nostru deţine 36 de săli de clase, 
laboratoare şi ateliere. În aceste clase îşi desfăşoară activitatea 832 de elevi.  

Într-adevăr liceul nostru este un liceul economic şi servicii, într-adevăr avem 
multe clase la învăţământul la zi şi ni s-au aprobat aceste clase pentru că, copii au dorit 
să vină la acest profil. În ultimii ani noi ne-am achitat de această datorie, dacă pot să-i 
spun aşa, de a forma clasele care ne-au fost arondate ba chiar am cerut suplimentarea 
acestora. 

În legătură cu baza materială pot să vă spun că avem o serie de laboratoare 
pentru profilele în care noi avem clasele, laboratoare care în ultimii ani au fost dotate cu 
tot ceea ce este necesar ca şi copii să-şi desfăşoare activitatea în condiţii bune, ca ei 
după terminarea acestui liceu să fie profesionişti şi tehnocraţi, dacă vreţi. 

În februarie am finalizat lucrările unei alte săli, care este dotată pentru diverse 
festivităţi, pentru desfăşurarea proiectelor pe care noi le avem în derulare împreună cu 
alte ţări. 

Pot să vă spun că de la liceul nostru anul trecut s-a câştigat singurul premiu pe 
ţară, un  loc II la comerţ, care a fost ocupat de o elevă de la noi. 
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Aş putea să vă spun că toate aceste lucruri noi le-am pus la dispoziţia 
consilierilor şi Memoriul pe care eu îl am în faţă. Doresc doar să vă fac acest scurt 
rezumat.  

În legătură cu cadrele didactice pot să vă spun că avem 52 de cadre didactice 
dintre care 32 titulari şi 20 suplinitori. 9 persoane care ocupă posturi didactice auxiliare 
şi 23 de persoane nedidactice. 

Şcoala noastră are o bază materială, şcoala noastră are un internat. Acest 
internat este unul dintre motivele pentru care elevii doresc să vină la noi la şcoală 
fiindcă condiţiile din internat sunt foarte bune. În cantina de la liceul nostru, care este de 
aproximativ 800 de metri pătraţi, iau masa în jur de 350 de copii nu doar de la liceul 
nostru. 

Cam acestea sunt lucrurile cu care noi venim în faţa dumneavoastră şi consider 
că prezentul este mult mai important ca şi trecutul. Noi deocamdată dintr-un liceu minier 
ne-am transformat într-un liceu economic şi de servicii şi ne putem lăuda că avem 
activitate, avem clase, avem copii. Fără nici o problemă, la noi, în spaţiile pe care le 
avem putem să primim încă cel puţin 14 clase la zi şi binenţeles mult mai multe la seral. 
Clasele noastre, cele 26 de la zi ar fi destul de greu de mutat într-un alt spaţiu care să 
aibe aceleaşi condiţii pe care le avem noi, cu laboratoare şi dotările pe care le avem 
pentru gastronomie şi pentru comerţ. Aceste lucruri s-au făcut cu investiţii din bani 
proprii în cea mai mare măsură. 

Vă mulţumesc. 
Dl. Voicu – Director Liceu Horea 
Am să încerc să fiu sintetic pentru că am o experienta pe învăţământ destul de 

dezvoltată. Îmi lipseşte din CV doar postul de Secretar de Stat şi Ministru. Deci, să vă 
faceţi o idee cam ce experienţă am în învăţământ. 

Nu am nimic cu colegii şi nici nu vreau să intru în polemică cu ei. Ceea ce vreau 
să vă spun este că materialul pe care-l aveţi eu l-am citit, nu vă dă posibilitatea să votaţi 
în cunoştinţă de cauză. În al doilea rând, vreau să vă mai spun că sintetic aş putea să 
vă spun, elevii noştrii au făcut practică în Franţa, în vara respectivă. Şcoala este 
suprasolicitată de tot ce înseamnă competiţii sportive. Suprasolicitată la olimpiade de 
către Inspectorat. Săptămâna trecută am avut o fază judeţeană. Deşi numai de un an 
avem estetică, este singurul laborator din judeţ. Deci, şcoli cu tradiţie în profilul estetică, 
nu au aşa ceva. 

Pentru mine, această hotărâre trebuie luată după un studiu de cel puţin o lună de 
zile, împreună cu noi şi Inspectoratul şcolar şi cu dumneavoastră. Pentru că la ora 
actuală nu are rost să discutăm sau să vă dau exemple de dificultăţile în care sunt 
majoritatea şcolilor, nu are rost să vă spun de tensiunea care există de şase săptămâni 
în multe unităţi şcolare, tensiune care impietează asupra actului educaţional. 

De fapt ce facem? Facem o descentralizare şi un centralism excesiv. Şi 
dumneavoastră ca şi noi sunteţi oameni publici, pe dumneavoastră vă mandatează 
votul care nu o să vă ierte dacă greşiţi, pe noi ne sancţionează părinţii şi elevii. Este 
păcat ca din circuitul de învăţământ al unui oraş municipiu de genul Devei să dispară o 
bază cu atâtea dotări de excepţie. 

Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. 
Dl.David Ioan 
Vreau să completez că tot nu m-am lămurit. Vă rog să citiţi asta, lipseşte Liceul 

Horea. Greşesc? Văd eu aici că are 2 cămine, atelier, are şcoală, are sală de 
gimnastică, are centrală termică, are cantină şi are şi o curte foarte, foarte mare. 

Dl. Voicu – Director Liceu Horea 
Parc dentrologic cu Simeria. Unicaţi! 
Dl.David Ioan 
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În condiţiile în care, citesc aici, Liceu Ion Mincu, deţine doar două corpuri de 
clădire, nu are curte, nu are teren de sport, nu are sală de sport, nu are cămin, nu are 
cantină. Restul construcţiilor aparţin Liceului Traian. 

Mai am  Liceul Transilvania. Cuprinde doar trei corpuri, nu are curte, nu are teren 
de sport, nu are sală de sport, nu are cămin, nu are cantină. Restul aparţin Grupului 
sportiv şcolar.  

Întrebare. Cineva de la Inspectorat poate să-mi spună? De ce acestea au rămas 
în listă şi de exemplu Liceul Horea nu este? 

Dl. Voicu – Director Liceu Horea 
Pot să vă răspund. Liceul Traian a fost menţinut artificial cu cantina şi cu căminul 

cu elevi, 33, de la Horea. Traian avea doar 3 elevi. Traian la ora actuală trebuie să 
concedieze 16 persoane TESA, persoane care au plecat abuziv în vară de la Horea. 

Dl. David Ioan 
Dumneavoastră reprezentaţi Inspectoratul? 
Dl. Voicu – Director Liceu Horea 
Nu, v-am dat un răspuns. 
Dl.Ţonea Vasile 
Trebuia să răspundă  Inspectoratul. Inspectoratul nu a dat un răspuns în acest 

sens. 
Dl. David Ioan 
Mai am o propunere. Aşa cum a propus domnul Voicu, haideţi să facem o pauză 

de o lună de zile. Eu în condiţiile acestea nu ştiu ce doriţi de la mine. Dumneavoastră aţi 
spus că suntem persoane publice. Dacă tot votul este consultativ, eu propun o lună de 
zile, dar exact o lună de zile, 30 de zile calendaristice, până la prima şedinţă, să ne 
întâlnim cu părinţii, Inspectoratul şi noi dar mai ales să vă spun de ce, noi dăm banii. 
Deci, eu nu înţeleg să dau un ban sau să fac o activitate de învăţământ într-un local 
care este scump sau chiar dacă este scump, nu corespunde din multe puncte de 
vedere. Deci, mă gândesc, renunţăm la liceele de pe deal pentru ştiu eu ce şcoală 
găsim pe jos? Este o prostie, după părerea mea. Renunţăm acolo unde sunt ateliere, 
unde este strung, unde este o minimă dotare sau o dotare mai bună de dragul de a 
păstra o altă şcoală într-o altă locaţie. Nu vreau să dau exemple pentru că sunt complet 
pe dinafară cine este director, cine-şi pierde postul, cine nu şi-l pierde ş.a.m.d. Eu 
consider că, criteriul de bază acesta este. O activitate de învăţământ pe o locaţie care 
dă maximul de posibilităţi şi unde poţi face actul de învăţământ destul de eficient şi sub 
aspectul plăţii. Nu mai spun că dintre toate şcolile cel mai bun platnic la Apaprod, unde 
am fost atâţia ani director comercial, apa era plătită aproape la zi de către Liceul Horea.  

Vă rog să luaţi în considerare cu toată seriozitatea propunerea mea şi până la o 
lună, o lună însemnând 30 de zile calendaristice, după aceasta, în prima şedinţă de 
consiliu, vom lua în considerare dar până atunci vrem să vedem de ce a luat 
Inspectoratul această decizie, ce-l  motivează  şi nu să vină cu motive de genul că îl 
păstrez pe domnul director acolo sau pe dânsul că-i mai bun sau că nu ştiu ce sau că 
este neam sau nu ştiu ce. Criteriile trebuie să fie efectiv de ordin economic şi de ordin al 
calităţii actului de învăţământ, de baza materială a şcolii, după care cum se va numi, nu 
ne mai interesează. 

D-na Viorica Nicula 
Inspectoratul şcolar ne-a cerut aprobarea într-un timp cât mai scurt. De ce? 

Pentru că această comasare reflectă mai târziu nivelul cheltuielilor de personal. Inclusiv 
prin bugetul nostru pe care îl aprobăm săptămâna viitoare va fi aprobat pentru fiecare 
unitate de învăţământ nivelul cheltuielilor de personal. Dacă dumneavoastră nu 
supuneţi la vot, va fi o problemă la întocmirea bugetului atât la noi cât şi mai departe la 
Ministerul Educaţiei. 
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Imediat după aprobarea bugetului acesta nu mai poate fi rectificat până la 1 iulie. 
Deci, ar apărea o problemă serioasă. 

Dl. Borca Tiberiu 
Eu vreau să vă supun atenţiei următorul aspect. Eu consider ca nu Consiliul local 

este cel care face aprecieri asupra cadrelor didactice şi asupra a cine este director sau 
care este modul de pregătire a elevilor în anul şcolar. 

D-na Nae Mariana – profesor Grup Şcolar Horea 
Funcţiile nu se discută, discutăm bazele materiale. 
Dl. Borca Tiberiu 
Bun dar, s-a abordat discuţia la modul următor, că nu ştim cine o să fie director la 

liceu. 
D-na Necula Claudia – Grup Şcolar Grigore Moisil 
Dar nu noi am abordat discuţa aceasta. 
Dl. Borca Tiberiu 
Asta am vrut să spun. Deci, avizul nostru este consultativ pentru modul în care v-

a proceda Inspectoratul şcolar în continuare.  
Vreau sa dau cuvântul şi domnului Viceprimar Costa Cosmin. 
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Vreau să vă mai reamintesc un lucru de care nu am mai amintit în acestă 

şedinţă. S-a cerut rolul consultativ al Consiliului Local Deva şi al Primăriei municipiului 
Deva, în special pentru că noi avem nişte investiţii în câteva licee şi şcoli generale din 
municipiul Deva. 

Am încercat şi am reuşit pentru anumite unităţi de învăţământ să accesăm 
fonduri europene iar dacă noi nu ne exprimam punctul de vedere şi nu spuneam care 
sunt aceste şcoli pentru care accesăm fonduri  - şi vorbim de sume mari - cum ar fi 
Liceul Pedagogic, cum ar fi Liceul Decebal, pierdeam aceşti bani. S-au făcut nişte Studii 
de fezabilitate. În urma comasărilor s-ar fi schimbat calculele în urma cărora noi 
primeam aceste sume şi acesta a fost unul din motivele pentru care noi ne-am expus 
punctul de vedere. Restul este problema Inspectoratului pentru că aşa cum spunea şi 
colegul meu Viceprimar Oancea Florin, aşa cum spun şi colegii consilieri, nu suntem de 
specialitate. Inspectoratul a pasat şi a aruncat pisica în curtea noastră spunând că 
Primăria Municipiului Deva trebuie să ia atitudine. Nu este adevărat. Am spus-o de 
atâtea ori, avem patru şcoli pentru care accesăm fonduri şi dacă aceste şcoli urmau să 
fie comasate, toţi banii de la Uniunea Europeană îi pierdeam.  

Cred ca am deviat foarte mult de la esenţă pentru că asta a fost ideea de început 
pentru care noi, Primăria Deva, ne-am expus punctul de vedere cu privire la comasarea 
şcolilor. Dumneavoastră aţi avut o întâlnire cu Inspectoratul. Văd că puneţi presiuni 
asupra noastră, asupra Consiliului pentru un vot consultativ când de fapt astfel de 
decizii le ia Ministerul. 

Vă mulţumesc. 
Dl.Ţonea Vasile 
Stimaţi colegi, sper că restructurarea reţelei şcolare din acest municipiu şi  toată 

ţara, este politica Ministerului şi se pare că este plină de bâlbe şi de piedici. În ce sens? 
Eu sper că nu are ca singur scop această restructurare, realizarea de economii şi 
reducerea cheltuielilor pentru că aşa putem închide toate şcolile şi avem cheltuieli zero 
şi suntem o ţară de analfabeţi, foarte uşor de condus, foarte uşor de manevrat şi face 
ce vrea actualul sau viitorul Guvern în vecii vecilor, amin. Dar, eu sper că altul este 
scopul restructurării, să facă un învăţământ mai bun, produsul cu rezultate mult mai 
bune. Cum se face acest lucru? Folosind o bază materială deja existentă, 
perfecţionând-o pe asta, folosind cadrele didactice cu experienţă în domeniu, nu o luăm 
de la zero din nou, vine fiecare piţipel de prin Minister de  pe acolo şi o ia de la zero, 
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altă experienţă iar şi bulversăm şi părinţii şi copii şi profesorii şi nu mai ştie nimeni ce să 
mai facă. De asta discuţiile care sunt, azi aşa, mâine aşa. Nu se poate!  

Munca cu omul şi mai ales în domeniul învăţământului este de perspectivă. 
Gândiţi-vă că  

formăm generaţiile de mâine, cu domnii profesori aceştia de aici. Ce generaţie? O 
generaţie bulversată, ameţită, care nu ştie ce vrea şi nici încotro merge? Probabil că 
asta se şi urmăreşte, că este mult mai uşor aşa, cu o societate de semianalfabeţi, care 
au numai pretenţii, că au o diplomă şi nu ştiu nimic dacă-i pui să facă ceva. Este foarte 
uşor de manevrat. Lăsaţi-i pe domnii profesori să-şi facă meseria pentru că nu de aici 
trebuie să rezulte bani. Să rezulte bani din cheltuielile alea uriaşe care se prăpădesc 
peste tot. Acolo ar trebui să rezulte, nu aici unde avem de format oameni, de format 
viitorul. De aceea spun. Noi trebuie să facem, cum spuneţi dumneavoastră, Ispectoratul 
care este de profesie aici, profesionist ar trebui să facă o analiză foarte adâncă să vadă 
ce bază materială are liceul acesta, celălalt, celălalt, să vadă o luăm de la zero? Ne 
apucăm să construim laboratoare, construim internate la nu ştiu care liceu şi le lăsăm 
pe celelalte în paragină şi profesorii pe drumuri?! Trebuie făcută o analiză pe bază 
raţională, nu politică, nu sentimentală, nu altceva. Asta trebuie să aiba la bază lucrurile 
acestea şi de aici o să rezulte şi o calitate în învăţământ şi adaptarea cheltuielilor. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Domnule Ţonea aţi vorbit foarte frumos, aveţi subiecte picante dar să nu uităm 
că şi dumneavoastră aţi fost în zona respectivă cu iluştrii miniştrii. 

Eu aş vrea să vă supun atenţiei următorul aspect. Consider că este cazul să ne 
aplecăm asupra acestui proiect de hotărâre. Deci, dacă am înţeles că se referă doar la 
un aviz consultativ din partea Consiliului local este în regulă şi dacă consideraţi că 
avizul Consiliului local este unul decisiv în măsurile care se vor lua atunci înseamnă că 
nu ne înţelegem. 

Dl.Augustin Socol 
Deci, vis-à-vis de propunerea pe care a făcut-o domnul consilier David, ca să 

amânăm acest punct de pe ordinea de zi, vreau să vă consiliez în ideea de a vă 
pronunţa astăzi, acum,  fără nici o amânare dat fiind faptul că acel Consiliu de 
administraţie al Inspectoratului Şcolar s-a pronunţat, a luat o hotărâre pe care ne-a 
transmis-o spre avizare cu titlu consultativ şi care urmează a fi înaintată la Minister. În 
această idee am redactat şi proiectul de hotărâre, în aşa fel încât fie acordăm aviz 
favorabil, fie acordăm aviz nefavorabil dar hotărârea va trebui adoptată astăzi. 

 
 
 
Dl.Borca Tiberiu 
În continuare trecem la vot. 
Dl.Ţonea Vasile 
Clarificaţi punctul 11. 
Dl.Augustin Socol 
Deci, domnule consilier, la punctul 11 este trecerea acelui Grup Şcolar de 

Servicii şi Protecţia Mediului la aviz favorabil iar la punctul 2 de la articolul 2 este 
trecerea acelui Grup Şcolar de Protecţia Mediului la aviz nefavorabil. În ideea aceasta 
am redactat în forma aceasta proiectul de hotărâre. Deci, rămâne la latitudinea 
dumneavoastră să acordaţi aviz favorabil prin comasarea celor două instituţii şcolare 
sau aviz nefavorabil acelei comasări hotărâte de Inspectoratul şcolar. 

Dl.Borca Tiberiu 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
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                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan, dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dl.Augustin Socol 
 Vă rog să vă propunţaţi la articolul 1, la punctul 11. Ce se introduce, concret?! 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Grup Şcolar de Servicii şi Protecţia Mediului Deva. 
 Dl.Augustin Socol 
 Supuneţi la vot. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Supun la vot. 

S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu 12 voturi  pentru şi  
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
 Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi  pentru, 
                      1 vot împotrivă   (dl. Ţonea Vasile) şi 
                     4 abţineri (dl.David Ioan,dl. Cuiava Dorel, dl. Morar Marcel şi 

dl.  
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 Ghergan Florian) 
A fost adoptată Hotărârea nr.51/2010 

Diverse 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Vreau să vă aduc la cunoştinţă că am depus şi la registratură şi aduc la 
cunoştinţa dumneavoastră, că solicit în calitate de consilieri şi de cetăţean în baza Legii 
544 privind liberul acces la informaţii publice, să mi se pună la dispoziţie date cu privire 
la lucrările efectuate de societatea Galaxy Const SRL din bani publici, atât cele prin 
încredinţarea directă cât şi cele prin câştigarea unor licitaţii, de la început şi până la zi. 
Sper că în virtutea obligaţiei maximei transparenţe de cheltuire a banului public, să 
primesc în timpul stabilit de lege acest răspuns scris. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 De unde informaţiile acestea? 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Din Primăria Deva. Aş vrea să vă spun cu toată seriozitatea şi vă atrag atenţia că 
dacă nu,  voi solicita şi mai departe dacă nu primesc. 

A doua problemă. Aş fi vrut să fie şi domnul Primar al municipiului Deva. Marţi în 
conferinţa de presă a spus nişte neadevăruri grase. Aluziile emit un etern ……în presa 
scrisă, ele şi prind în România. Afirmaţii la adresa mea,  care pe mine mă afectează 
foarte mult pentru că eu ţin mai mult la partea morală a lucrurilor decât la partea 
materială. Drept dovadă se vede şi din declaraţiile de avere, ce am eu şi ce au alţii. Eu 
sunt bogat mai mult spiritual şi moral. Aş vrea Primarul Devei să facă proba, dar n-am 
să pierd în instanţă, să vadă ce pieţari stau în spatele meu. Am ajuns şi mare mafiot în 
Deva. Este o surpriză şi pentru familia mea, treaba aceasta. Mă bănuieşte şi copilul 
acum că am bani şi nu vreau să-l ajut. 

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

 
Deva, 03 martie 2010 

 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

      Borca Tiberiu               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


