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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 10  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 completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr. 559/2010. 

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

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, 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 a serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei.  

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 20  de consilieri, şi-a anunţat absenţa dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
domnii Viceprimari Oancea Nicolae Florin şi Costa Cosmin Cristian, domnul Socol 
Augustin, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanţi 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: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Participarea Consiliului local al municipiului Deva, în calitate de 
coorganizator alaturi de Spitalul Judetean de Urgenta Deva si Colegiul 
Judetean al Medicilor Hunedoara – Deva, la manifestarea stiintifica 
“Statutul deceselor survenite in timpul transportului pacientilor pe raza 
altor judete” şi “Procedura de asistare video – digitala a autopsiilor 
medico- legale”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare 

strada Cozia” din municipiul Deva;  
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Rampe de acces la blocurile de 
locuinte sociale de pe str.Flori de Camp, pentru persoanele cu dizabilitati” 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
5. Asocierea Consiliului local al municipiului Deva cu Asociatia 

CorneliuGroup, in vederea sustinerii participarii domnului Birtok Baneasa 
Corneliu la Salonul de Inventica Geneva, in perioada 21 – 25 aprilie 2010; 

            Iniţiator consilier Panduru Carol   



 2 

6. Acordarea unor premii pentru rezultatele deosebite ale Lotului Olimpic de 
Gimnastica a Romaniei, precum si a activitatii sportive ale Lotului Olimpic 
de Atletism a Romaniei care isi desfasoara activitatea la Colegiul National 
Sportiv Cetate Deva; 

            Iniţiatori consilieri Oancea Florin, Mos Ovidiu si Mateuca Madalina   
7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

“Construire ansamblu de locuinte zona Trident” Deva, str.M. Eminescu, 
f.n., jud.Hunedoara; 

      Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Faţă de ordinea de zi prezentată propun următoarele: 
Suplimentarea cu următorul proiect de hotărâre: 
1. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de 
evaluare si selectionare a proiectelor; 

Dl.Borca Tiberiu  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat .  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  modificata 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 pct.2,3 se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:1,4,5,6,7, pct. suplimentar 1 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie.  

 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

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

Consiliului local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alaturi de Spitalul 
Judetean de Urgenta Deva si Colegiul Judetean al Medicilor Hunedoara – Deva, la 
manifestarea stiintifica “Statutul deceselor survenite in timpul transportului pacientilor pe 
raza altor judete” şi “Procedura de asistare video – digitala a autopsiilor medico- legale”.    

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina  
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
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 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. 
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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.52/2010 
Punctul 2  

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

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Cozia” din municipiul 
Deva.  

Dl. Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil cu amendamentul că, atribuirea contractului 
pentru  

execuţia lucrărilor se va face prin licitaţie publică pe SEAP. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Fără fracţionarea lucrărilor. 
Dl.Ghergan Florian 
Fără fracţionarea lucrărilor. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil, cu acelaşi amendament. 
Dl. Borca Tiberiu  
Supun la vot amendamentele comisiilor de specialitate. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri  prezenţi. 
            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.  
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.53/2010 
Punctul 3  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acest punct se retrage şi se trece pe lista mică alături de parcarea propusă de 
domnul consilier Ghergan. 

 
Punctul 4  

Dl.Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010.  

Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil cu următorul amendament “Atribuirea tuturor 

contractelor pentru execuţia lucrărilor şi elaborarea studiilor de fezabilitate şi 
prefezabilitate se face prin licitaţie publică, pe SEAP, fără fracţionarea lucrărilor. 
Caietele de sarcini pentru licitaţie vor fi aprobate prin hotărâri ale Consiliului local”. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Biroul administraţie publică locală să şi transmită scris aceast amendament la 
fiecare şef de serviciu în special la cei care răspund de investiţii. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Acesta propunem să fie articolul 10. Articolul 10 va fi articolul 11. 

Dl. Radu Dorin 
Din partea compartimentului de specialitate, avem o propunere. Introducerea în 
buget  a  

obiectivului de investiţii a lucrării “Drum şi parcare în incinta stadion Deva cu suma de 
35.000 lei, bani care se vor lua de la lucrarea „Uliţa Mare, Cristur,  etapa a II-a”. 

Dl.Răchită Ciprian 
Pentru că s-a retras punctul 3, dorim să eliminăm din Lista de investiţii poziţia 69 
unde  

erau alocate fonduri pentru acel obiectiv şi aceste fonduri să fie tranferate la Blocurile 
sociale. 
 De asemenea, aş vrea să fac o precizare. La amendamentul domnului Ghergan 
s-a spus prin licitaţie publică să se semneze toate contractele. V-aş propune să fie 
amendamentul sub forma „cerere de ofertă sau licitaţie publică”. Şi cererea de ofertă 
presupune darea unui anunţ în SEAP, dar licitaţiile presupun un termen mai mare, 52 
de zile, şi am ajunge în situaţia să blocăm multe lucrări de un miliard, două , timp de 3 
luni de zile să nu putem face aceste lucrări. 

Dl.Ghergan Florian 
Ideea este să folosim Ordonanţa 34 şi să facem totul pe SEAP. 
Dl.Răchită Ciprian 
Da, deci şi cererea de ofertă. 
Dl.Ghergan Florian 
Ideea este de transparenţă, noi nu cerem altceva. Vedeţi că este un alt val de 

DNA şi nu vrem ca de acum înainte să mai avem probleme de genul acesta. Vrem să 
fie toate lucrările, să fie transparente, să nu ne mai ducem la DNA să le spunem de ce 
şi cum, şi cum am făcut lucrările respective. Deci, dacă acelaşi lucru în Ordonanţă ...  

Dl.Răchită Ciprian 
Da, va fi pe SEAP şi este transparent. 
Dl. Ghergan Florian 
Ideea este să se pună pe SEAP toate lucrările, să nu apară selecţii de oferte aici 

sau altceva, care pot fi contestate şi cu care putem avea probleme. 
Dl.David Ioan 
Domnul Radu, să repete încă o dată amendamentul că eu nu am înţeles. 
Dl.Radu Petru Dorin 
Solicităm cuprinderea în buget pe 2010 a lucrării “Drum şi parcare în incinta 

stadion Deva cu suma de 35.000 lei, bani care se vor lua de la lucrarea „Uliţa Mare, 
etapa a II-a, Cristur”. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Chiar în faţa casei tale. 
Dl.Radu Petru Dorin 
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Deci, banii sunt suficienţi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Atac frontal la adresa ta. 
Dl.David Ioan 
De ce nu se ia de la altă uliţă?! 
Dl.Ghergan Florian 
Am un amendament. Aş dori pe lista scurtă, cea care se referă la proiecte, să se 

treacă „Construire parcare supraetajată în zona străzii Mareşal Averescu cu 10 mii ron”. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Care se iau tot de la Uliţa Mare, că sunt bani. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu. Vă spun şi de unde se ia. „Construire parcare etajată zona Punct termic 

18 Deva cu  acces din str. Ion Creangă 10 mii ron” şi „Zonă de agrement Mureş, 10 mii 
ron”. Am discutat cu doamna director şi la acelaşi capitol există posibilitatea să se 
redistribuie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Rampele obligatorii pentru persoanele cu handicap să se treacă tot în lista 

aceasta. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, şi rampele care sunt la punctul care a fost retras să fie trecute în lista mică 

ca să poată să se facă. 
Dl.Borca Tiberiu 
Avizul Comisiei juridice? 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Oprişiu Corina 
Mai avem amendamente. Domnilor, stimaţi colegi am depus în data de 03 martie 

o propunerea care nu a fost supusă în propunerea de buget. Deci, ce am propus eu? 
Un Studiu de fezabilitate şi proiect pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea 
economică a centrului istoric al Devei. M-am inspirat, recunosc, din ce s-a făcut la 
Timişoara şi la Sibiu şi ce se face astăzi la Arad. Am vorbit cu Ministerul de resort. 
Există sume considerabile la dispoziţia acestor centre care nu sunt folosite. 
 Considerăm oportună şi necesară reabilitarea centrului istoric al Devei deoarece 
în primul rând se conservă patrimoniul local cultural al Devei, creşte numărul de locuri 
de muncă, se revitalizează economic comerţul local, creşte atractivitatea turistică în 
zonă. 
 Scopul acestei iniţiative este pregătirea unor proiecte care să contribuie la 
dezvolarea durabilă şi la revitalizarea economică a centrului istoric, precum şi punerea 
bazei realizării lor. Spaţiul public trebuie reamenajat, iar infrastructura tehnico-edilitară 
necesită lucrări de refacere.  Elaborarea conceptului integrat de măsuri pentru 
reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al Devei poate fi baza 
pentru atragerea de fonduri, pot fi accesate fonduri structurale importante, Axa prioritară 
1 şi Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă a turismului local şi regional. 
 Suma nu este atât de mare, se poate lua atât de la poziţia 22 de la „Reabilitare şi 
extindere Parc Bejan” care este trecut la două poziţii sau de la „Amenajarea Pieţei 
Unirii”. Am înţeles de la colegii de la compartimentul de specialitate că sunt şi clădiri 
care aparţin Consiliului Judeţean. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi case private. 

D-na Oprişiu Corina 
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Ştim asta, dar acelaşi caz a fost şi la celelalte oraşe şi s-a putut rezolva lucrul 
acesta. Putem şi noi să-l rezolvăm după ce va fi introdus pe buget. Şi în centrul Aradului 
şi a Sibiului sunt clădiri şi proprietate privată şi proprietate de stat şi tot felul de 
proprietăţi şi după cum vedeţi au fost reabilitate integral pe bani europeni. 

 
 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este clar că toată lumea cred că este de acord cu acest punct de vedere. Acest 
amendament este obligatoriu. Acum, eu zic să-l şi consemnăm în numele doamnei 
consilier. Problema este că o parte din problemele ridicate, cu o mică excepţie, care şi 
pe aceea o avem în derulare – dna Pârvu o să vă continue ceea ce am început eu, 
adică am găsit soluţii pentru continuarea reamenajării centrului vechi. Continuarea, 
pentru că Dorel a făcut pe propriile lui forţe până aici în faţa statuii, cât a putut el, noi am 
asfaltat în programul de asfaltare. În continuare suntem pe punctul de a demara deja 
obţinând acel proiect pe Axa 2, cu amenajarea pieţei din faţa Casei de Cultură.  
 Singurele lucruri cu care, sigur suntem în asentimentul dumneavoastră, este 
reabilitarea clădirilor care au mai rămas nefinalizate şi aici şi eu sunt de acord cu 
doamna să găsim sumele care trebuie luate desigur de la un capitol. Eu sunt dispus să 
renunţ la orice, dar aş prefera bugetul, fiind greu să veniţi dumneavoastră mâine să 
vedeţi de unde se poate tăia, să puteţi tăia, ca să putem avea fondurile necesare - ca 
parteneriat, pentru că doar 2% este participarea noastră, pe astfel de programe. 

D-na Pârvu Daniela 
 2% în cazul în care suntem proprietarii clădirilor. Într-adevăr Sibiu şi Timişoara a 
făcut o reabilitare a spaţiilor publice din centrul acestor oraşe dar pe bani care au venit 
ca ajutor din partea Guvernului german, considerate fonduri de preaderare. G.T.Z.  a 
fost şi a adus bani acolo pentru reabilitare. Acelea au fost fonduri pe care le-a dat 
Guvernul Germaniei.  
 D-na Oprişiu Corina 
 Ştiu, dar nu … 

D-na Pârvu Daniela 
 Vă spun foarte clar. Orice ghid de finanţare pe care-l deschizi, prima condiţie ca 
să poţi să accesezi o finanţare este să ai proprietatea spaţiului unde faci investiţia. Noi 
pe centrul vechi nu avem proprietatea clădirilor la care faţadele arată aşa cum arată. În 
schimb, ne-am gândit pe ceea ce putem face, deci este Cetatea  pentru Incintele 2 şi 3 
pentru care s-a semnat contractul, aşteptăm să vină de la Minister semnat şi de către 
Ministru,  intenţionăm prin Axa 1 să terminăm  Cetatea Incinta 1 ca să se finalizeze 
întreg monumentul, să poată fi vizitabil, să atragă turişti. Avem de asemenea pe Axa 1 
un plan să facem parcul de la poalele Cetăţii care să fie în continuarea cetăţii. De 
asemenea o să meargă o axă care să atragă turiştii de la Cetate până spre Piaţa 
Victoriei, care să fie reamenajată. Aceasta este intenţia noastră să se realizeze o zonă 
frumoasă care să atragă turiştii. Avem un proiect de promovare. 
 D-na Oprişiu Corina 
 Intenţia pe care eu mi-am exprimat-o aici, m-am sfătuit cu specialiştii înainte şi 
este abordarea unitară a ceea ce spuneţi dumneavoastră aici, adică înglobarea cetăţii 
în circuitul oraşului, care se poate constitui unitar. Tocmai de aceea spune dezvoltare 
durabilă a întregii zone, nu mă refer numai la reabilitarea unor faţade sau ştiu eu ce. 

D-na Pârvu Daniela 
 Putem la clădirile la care putem dovedi proprietatea. În momentul în care la o 
clădire nu pot să-i dovedesc… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu se referă numai la asta.  Doamna se referă şi la zone verzi. 
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D-na Pârvu Daniela 
 Exact. Avem un proiect. 
 D-na Mateucă Mădălina 

Există case private care sunt monumente istorice şi care se pot include. 
D-na Pârvu Daniela 
Nu se pot include. Se pot include cu găsirea altor fonduri. 
 
 
D-na Oprişiu Corina 
Tocmai de aceea este nevoie de un studiu global care să poată să gândească 

unitar tot acest lucru. Dacă gândim separat Cetatea de Piaţa Victoriei, de Piaţa Unirii de 
nu ştiu ce, nu facem nimic unitar. 
 D-na Pârvu Daniela 
 Începând de anul trecut, din 4 aprilie, am lucrat la elaborarea “Planul elaborat de 
dezvoltare urbană” care este finanţat prin Axa 1 şi în cadrul căruia am stabilit 5 proiecte 
care se încadrează în condiţiile ghidului şi a tot ceea ce se cere prin fonduri europene. 
Acestea sunt proiecte care pot fi implementate prin banii primiţi de la Uniune Europeană 
dar, am exclus anumite proiecte care sunt de interes – nu spunem că nu sunt de 
interes, ar fi foarte bune pentru municipiu, dar care nu sunt finanţabile. Pe acelea  
trebuie să le avem în vedere şi  să găsim alte surse de finanţare, naţionale sau alte 
variante. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cum este şi clădirea Academiei. 
 D-na Pârvu Danila  
 Problema trebuie abordată integral, este foarte adevărat, dar finanţare… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnul Ghergan propune o soluţie de compromis. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu v-aş ruga să punem acest proiect al colegei noastre pe lista scurtă, doamna 
director să găsească să zicem 10 mii de lei ca să putem să-l promovăm, să putem să 
vedem ce se doreşte acolo, să facem un studiu după care căutăm finanţarea. 
 D-na Pârvu Daniela 
 Pe proiect, da. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă nu avem studiu, nu ştim pentru ce, pe ce Axă, unde ne ducem. După care 
adaptăm studiul la ce program găsim. Sunteţi de acord, doamna director? 
 D-na Nicula Viorica 
 Da. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Vă dau soluţia pentru cei 10 mii de lei. Înainte s-a retras punctul 68 şi atunci cei 
38 de mii care trebuie să meargă de la punctul 68 la alt punct, 10 mii să meargă pentru 
ăsta şi numai ceilalţi 28 să meargă pentru  alt punct şi avem şi finanţare. 
 Dl. Borca Tiberiu 
 Avizul Comisiei juridice? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Favorabil. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Oprisiu Corina 
Comisia de protecţie socială a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
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Comisia de cultură  a avizat favorabil cu amendamentele  pe care le-au spus 
domnii  

consilieri. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil cu amendamentele ridicate de 
consilieri.  
Dl.Ţonea Vasile  
Domnule Primar, eu am găsit aici în proiectul de buget nişte aberaţii. La capitolul 

65.02 apar acolo nişte investiţii pentru Liceul de chimie care am înţeles că l-am 
desfiinţat. Mai facem investiţii acolo?! Şi, investiţiile astea la Cantina Grup Şcolar care 
am văzut că este reabilitată, chiar  modernă. Păcat că rămâne acum. 
 D-na Nicula Viorica 

Este vorba de nişte sume restante pe care le avem de achitat. 
Dl.Ţonea Vasile  
Acolo spune aşa: “cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate…”  
 D-na Nicula Viorica 

Sunt sume restante pe care le avem de achitat şi pe care suntem obligaţi să le 
cuprindem în anul următor. Sunt sume restante la 31.12. 

Dl.Ţonea Vasile  
Accept. La capitolul 70.02 apare aici achiziţie de terenuri, de aproape 2 miliarde, 

1 miliard 900 şi ceva. Noi până acum tot am vândut, acum cumpărăm. Nu ştiu dacă 
avem câstig sau pagubă. 

D-na Nicula Viorica 
Este vorba tot de sumele restante pe care le avem pentru terenurile pe care le-

am achiziţionat anul trecut. Avem grafic de eşalonare şi le vom achita. 
Dl.Ţonea Vasile  
Bine. Mai văd aici pat de masaj, 2 bucăţi 178 de milioane. Mai jos, pat de odihnă 

rabatabil, 1 bucată 265 de milioane. Domnule, îmi fac casă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă rog să explicaţi de unde. 
Dl. Ţonea Vasile  
Aici sunt. Mai jos o cisternă. Eu am înţeles atunci că erau investiţii, să cumpărăm 

nişte utilaje pentru Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală, dar mi se 
par preţurile net umflate. Cisterna aceasta de stopit costă 4 miliarde 200 de milioane. 
Sunt fel de fel de lucruri din astea care apar la nişte preţuri fanteziste. Patul acela  
rabatabil 265 de milioane?! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cum să vă răspund?! Eu o să vă răspund şi v-am răspuns şi în şedinţa trecută. A 

veni şi a demola şi a spune “nu este preţul bun, e mult” sigur dă bine în faţa camerelor 
de televiziune, “ nu e bun”. Părerea mea, ar fi fost mult mai drept, mai cinstit în comisie, 
dumneavoastră să vă fi adresat membrilor şi să-i fi întrebat ”domnilor, ia să mergem 
până la magazinul de peste drum să vedem cu cât vinde un pat de masaj” şi era o 
problemă rezolvată astăzi şi nu mai era nevoie să facem în faţa televiziunilor tot felul de 
acte din astea de eroism supra – cum să spun eu – ofertate. Deci, eu zic să ne 
interesăm să vedem. Vă spun sincer, nu ştiu cât costă un pat de masaj. Eu nu ştiu. 
Poate este unul din puţinele lucruri pe care nu le ştiu,  dar chiar nu ştiu. 

Dl.Ghergan Florian 
Da, dar ar trebui să ştie cine a pus pe listă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Colegii au venit şi au justificat. Domnul Ţonea decât să vină să spună în faţa 
camerelor de luat vederi, mai bine să spună “haideţi să mergem până la cineva care 
vinde paturi de masaj”. 

Dl.Ghergan Florian 
Am întrebat, domnule Primar. 
Dl.Ţonea Vasile  
Dumneavoastră vorbiţi în necunoştinţă de cauză. În comisie am întrebat şi nu 

ştia nimeni. Toţi stăteau şi se mirau de treaba aceasta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Uitaţi că răspunde dl. Răchită. 
Dl.Răchită Ciprian 
În Studiul de fezabilitate când s-a aprobat Aqua Land-ul, erau prinse de 

proiectant aceste dotări. Ele sunt denumite pat de masaj, dar este ceva mai special. Noi 
în lista aceasta le-am scos separat şi am avut obligaţia să le punem cu preţurile care au 
fost prinse în acel deviz aprobat prin şedinţă de consiliu şi acel studiu de fezabilitate. 
Pentru achiziţia lor se va respecta o procedură de achiziţie publică şi se va face o ofertă 
la preţurile care se vor oferta. 

Dl.Ţonea Vasile 
Pat rabatabil să coste 265 de milioane? Întrebaţi-i pe toţi. Mi se pare anormal ca 

un pat să coste 265 de milioane. După aceea dumneavoastră să mai faceţi afirmaţiile 
astea hazardiste. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu mai fac, domnule Ţonea, nu mai fac. 
Dl.Ţonea Vasile  
Mereu vă permiteţi afirmaţii care vă depăşesc. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu mai fac domnule Ţonea, vă las pe dumneavoastră să faceţi. Eu nu mai fac 

nimic. 
Dl.Ţonea Vasile  
Mai degrabă v-aţi pregăti să ştiţi ce răspuns să daţi. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Răspuns v-am dat. De ce nu aţi întrebat în comisie? Veniţi o dată pe lună şi 

demolaţi orice.  
Dl.Ţonea Vasile  
Dumneavoastră veniţi cam rar. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Când am fost pentru domnul Geoană, am fost tot rar, şi vi l-am ajutat? Nu a fost 

rar deloc, de câte ori m-aţi trimis. Tot aşa comentăm. Comentăm şi stricăm şi şedinţa 
asta dacă asta vă doriţi. 

Dl.Kovacs Francisc 
Vă rog să se verifice dacă într-adevăr cererile de ofertă se fac prin SEAP. Să se 

verifice că eu ştiu că doar licitaţiile, cererile de ofertă nu. 
Dl.Borca Tiberiu 
Conform Ordonanţei 34 se fac prin SEAP. 
Dl.Kovacs Francisc 
O rugăminte am. Să se introducă în buget alimentarea cu energie electrică, 

respectiv utilităţi pentru investiţia la centrul social al persoanelor în vârstă, studiu de 
fezabilitate. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Pe lista scurtă nu putem să introducem? 
D-na  Nicula Viorica 
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Nu este clădirea noastră. La ce clădire vă referiţi? 
Dl.Kovacs Francisc 
La  investiţie pentru Centrul social al persoanelor  în vârstă. 
D-na  Nicula Viorica 
Este reţea acolo. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Avem reţea. 
Dl.Kovacs Francisc 
Este o reţea de 10 de kw. Acolo la centrul acesta mai trebuie încă 80 de kw. 
D-na Nicula Viorica 
Discutăm cu concesionarul. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu, dar să fie prins în procesul verbal şi atunci … 
D-na Nicula Viorica 
Discutăm cu Luxten să vedem cum este situaţia acolo şi se rezolvă prin lucrarea 

contractată. 
Dl.Kovacs Francisc 
Acolo este reţea  monofazată. Trebuie trifazată, puterea trebuie cu 80 de kw… 
 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Kovacs, cu domnul Vasiu o clarificăm oricând aveţi timp 

dumneavoastră. Vasiu îl chemi pe dl. Stoica Cosmin de la Luxten şi vine aici, nu este o 
problemă. 

Dl.Birău Mircea 
Solicit cuprinderea în acest buget şi elaborarea unui Studiu de fezabilitate pentru 

realizarea unor parcări  pe Al.Crizantemelor. Ca un fapt divers vă pot spune că după 
orele 19 acolo se circulă cu foarte mare dificultate. Într-o seară de exemplu, o salvare 
cu girofarele în funcţie a rămas blocată. 

D-na Nicula Viorica 
O prindem pe lista mică. 
Dl. Borca Tiberiu  
Şi executarea unei parcări pe strada Pietroasa în faţa sediului Serviciului de 

termoficare al SC Electrocentrale. 8 parcări eu spun că sunt suficiente acolo ca să nu 
se mai parcheze pe zona verde. 

D-na Nicula Viorica 
Tot un studiu presupune. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Numai să găsiţi banii de la orice capitol vreţi. 
Dl. Borca Tiberiu  
Supun la vot amendamentele. Cine este pentru? 
Dl.David Ioan 
Toate o dată? Separat. 
Dl. Borca Tiberiu  
Toate. 
 S-a votat cu 19 voturi pentru şi  
                                        1 vot împotrivă (Dl. David Ioan) 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot cu propunerile 
compartimentelor de specialitate şi amendamentele domnilor consilierilor. 

Supun la vot titlul 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.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 art.6 al proiectului de hotărâre.  
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. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.54/2010 
 

Punctul 5  
Dl.Panduru Carol  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind asocierea 

Consiliului local al municipiului Deva cu Asociatia CorneliuGroup, in vederea sustinerii 
participarii domnului Birtok Baneasa Corneliu la Salonul de Inventica Geneva, in 
perioada 21 – 25 aprilie 2010. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
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 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. 
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri  prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.55/2010 
 

Punctul 6  
 D-nii consilieri Oancea Florin, Mos Ovidiu si Mateuca Madalina 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
premii pentru rezultatele deosebite ale Lotului Olimpic de Gimnastica a Romaniei, 
precum si a activitatii sportive ale Lotului Olimpic de Atletism a Romaniei care isi 
desfasoara activitatea la Colegiul National Sportiv Cetate Deva.  

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri  prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.56/2010 
 

Punctul 7  
 DL.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire ansamblu de 
locuinte zona Trident” Deva, str.M. Eminescu, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism aviz nefavorabil.Stimaţi colegi, daţi-mi voie să vă prezint de 
ce am  

dat un aviz nefavorabil. Ministerul Sănătăţii recomandă respectarea Ordinului 536 din 
1997 care spune că distanţa minimă trebuie să fie de 50 de metri între o construcţie, un 
cimitir existent, fiind vorba de Cimitirul romano-catolic de pe Eminescu, vis-à-vis de 
Trident sau de Biserica Ortodoxă Română. Calea de acces care este notificată în actele 
prezentate, în proiectul prezentat, este proprietatea Cimitirului romano-catolic. Deci, 
este o diferenţă de aproximativ 2000 de mp. Avem o negaţie de la Biserica Romano-
Catolică. Deci, prin proiectul acesta se va lua din cimitir. Avem protestul Episcopiei 
Ortodoxe Române, avem un protest al Parohiei Ortodoxe Române. ENEL nu şi-a dat 
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acordul, nici Romtelecom. Comisia tehnică de urbanism a dat aviz nefavorabil. Din 
cauza aceasta susţinem votul nostru. 

D-na Olga Predoiu 
Vreau să fim obiectivi şi sigur că respect decizia dumneavoastră, dar eu sunt 

obligată să vă aduc la cunoştinţă că tot legea spune că, în  cazul nerespectării Ordinului 
536 al Ministerului Sănătăţii din 1997, o investiţie poate fi aprobată dacă se face un 
Studiu de impact. Deci, eu trebuie să vă spun că acest Studiu de impact a fost depus în 
26.02 după ce a avut loc prima şedinţă a Comisiei tehnice de urbanism. Tot atunci, la 
comisia tehnică s-a cerut şi avizul de la Mediu care a fost depus.Atât Sănătatea cât şi 
Mediu au spus că nu se supune procedurii de evaluare a impactului. Deci, Ordinul 536, 
având Studiul de impact este în regulă şi avizele nefavorabile obţinute de la Electrica şi 
Romtelecom sunt nefavorabile doar pentru faza P.U.Z., urmând ca după efectuarea 
devierilor instalaţiilor respective la faza P.A.C. să meargă din nou după aviz. Trebuia să 
vă aduc la cunoştinţă şi acum dumneavoastră votaţi în consecinţă. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Aş vrea să mai aduc şi eu la cunoştinţa Consiliului local că timp de 3 luni de zile 
la solicitarea unor şefi de asociaţii din zona Ulpia, b-dul Decebal, asociaţii care au peste 
2000 de persoane, în jur de 200-300 de familii, au venit şi în urma proiectului prezentat 
pentru construcţia acestui bloc au solicitat Consiliului local strămutarea construcţiei în 
oricare zonă. Între timp s-a găsit această zonă convenabilă. Proprietarii au despăgubit 
Consiliul local cu diferenţa de 200-300 mp şi au demarat documentele şi actele pe care 
vi le prezintă astăzi. În acest context, nu cred că vi se pare real să scoatem acum toţi 
morţii pe care-i invoca domnul consilier Pogocsan şi să-i strămutăm, pentru că sunt 
prea aproape de nu ştiu ce bloc. Să nu uităm că aceeaşi situaţie este la Cimitirul din 
Eminescu, la Cimitirul din Bejan şi la mai toate cimitirele din ţară. Ori, în această situaţie 
în care Consiliul local acceptă schimbul, dă mâna proprietarilor, ba mai mult creează un 
precedent şi în urmă cu 2 ani de zile blocul din spate de la Romsilva şi de la Asociaţia  
 
persoanelor cu handicap, tot la fel îngrămădită acolo pe proprietate privată, s-a mutat 
unde?!  În curtea Parohiei Ortodoxe din Dorobanţi. Consilierii au fost corecţi, aţi fost 
amabili, acelaşi Consiliu, şi astăzi există acolo un bloc care nu deranjează pe nimeni. 
Sigur că, în perioada construcţiei de 8 luni, de 9 luni, cât a lucrat acolo domnul Vărgaş 
sau domnul Dan Faur asta a fost, a fost un deranj pentru persoanele din împrejur. 
Astăzi se repetă acelaşi lucru. Ori vrem să-l îngrămădim aici între Ulpia şi Cepromin să 
creăm un haos general, ori am rugămintea să dăm votul şi să nu încercăm să oprim 
orice investiţie vine în municipiul Deva numai de dragul de a ţine cont de solicitările 
cuiva sau de intervenţia a cineva în ajutorul dumneavoastră. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Daţi-mi voie, domnule Primar, să vă contrazic de data aceasta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş mai avea o singură completare. Vreau să votăm astăzi favorabil şi să vedem 

dacă Prefectul Judeţului Hunedoara dacă va ataca sau nu va ataca acest proiect al 
dumneavoastră.  

Eu cred că dacă nu-l va ataca dreptatea este de partea mea şi dacă îl va ataca 
dreptatea este de partea dumneavoastră şi îmi asum… 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Daţi-mi voie. Nu ştiu de ce încercaţi întotdeauna să ne intimidaţi cu sloganuri 
politice.  

Prefectul este al UDMR-ului, Prefectul este al  PDL-ului… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am spus că este al UDMR-ului. 
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 Dl.Pogocsan Ferdinand 
Putem înţelege limba română. Când am aprobat la Cimitirul de pe Eminescu…  

Daţi-mi voie să vorbesc, domule Primar, nu v-am întrerupt niciodată.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu strigaţi la mine  
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Am avut stimă şi respect faţă de dumneavoastră. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Şi aşa mă impresionaţi prea puţin. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Vreţi să plec din această şedinţă? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dar nu vreau să plecaţi.Aţi mai plecat şi aţi venit înapoi, care este problema? 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Atunci? Respectaţi-mi cuvântul, şi eu v-am respectat.  

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu v-am  respectat, dar folosiţi lucruri neadevărate, domnule. Nu am zis 

niciodată cuvântul P.D.L.  sau U.D.M.R.. Prefectul Judeţului răspunde de legalitate. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Domnule Primar, limba românului este o limbă foarte frumoasă. Dacă doriţi să o 

înţelegem, o înţelegem cum vreţi dumneavoastră şi nu cum vreau eu, da? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, dar nu mă puneţi la punct că vă pun şi eu şi deocamdată  ştiu de ce vă
 pun la punct. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Deocamdată? Iarăşi folosiţi …Faceţi-mă şi pe mine comunist, domnule Primar! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu te fac.Uite, nu te fac! 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 

Poate mă faceţi şi securist. Domnule Primar, cu respect. Nu ştiu când a aprobat 
acest Consiliu clădiri în jurul cimitirelor, eu nu-mi aduc aminte. Pe Eminescu au existat 
construcţii,     

 
s-au reparat, s-au mai înălţat cu un etaj, dar acum este vorba de o construcţie nouă. 
Domnule Primar, vrem zone de parcare în Deva, da?! Un bloc cu 60 de apartamente, 
dacă dumneavoastră vi se pare logic cu 10 locuri de parcare atunci înseamnă că nu 
trăiţi în zilele de astăzi. Deci, noi vrem parcări şi la 60 de apartamente pune proiectantul 
10.  

Domnule Primar, sunt 20 de metri. Se ia din spaţiul cimitirului. Deci, haideţi să 
vorbim foarte real. Recunoaşte proiectantul că, aceea cale de acces care apare în 
proiect este zona din cimitir, care momentan este o zonă îngrădită. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să se pronunţe clar proiectantul, o dată pentru totdeauna, se ia din cimitir 

sau nu se ia? Cu “da” sau “nu”, nu vreau mai mult. 
Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Nu se ia din cimitir.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mulţumesc. Atât vreau să audă toţi telespectatorii şi toţi. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă nu se ia, de ce a scris cale de acces? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Domnule Pogocsan, vă rog haideţi să nu mai lungim vorba. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule proiectant, cu stimă,  ce treabă aveţi dumneavoastră cu o cale de 
acces care este  

în cimitir? 
Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Este un cod de culori acceptat … 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Câte parcări au cele trei blocuri turn de la Mioriţa, domnule Pogocsan? Spuneţi-
mi câte  

parcări au acolo! 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Primar, … 
Dl.Primar Mircia Muntean 
În faţă am dat taximetrelor, în strânga băncilor Unicredit şi mai ştiu eu care… 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Primar, sunt nişte scuze pe care le aduceţi pueril pentru că acele 
blocuri au fost  

construite pe vremea lui Ceauşescu şi au fost construite cum au fost construite. Nu au 
existat maşini deci nu trebuiau nici locuri de parcare. Hai ce facem acum să le facem cu 
cap, nu le facem brambura. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Este părerea dumneavoastră. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Da, este o părere a mea şi cred este corect… 

 Dl. Primar Mircia Muntean 
Părerea mea este că vreau să fac, să creez locuri de muncă, să fac dacă pot 

apartamente şi bine fac, dumneavoastră aveţi datoria să votaţi sau să nu votaţi. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Menţionaţi în proiectul dumneavoastră de nişte plopi. Dacă dumneavoastră 

personal sau un coleg al dumneavoastră care a întocmit acel proiect sau text, aţi fi 
văzut că nu există nici un plop. Am fost cu o colegă de la PDL şi un plop nu există. 

Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
 Sunt salcâmi. 
 
 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

Bun, nu este tot una. Staţi să vă zic. Spuneţi că în 2 metri nu o să fie afectată 
zona verde, da? Dumneavoastră aveţi 20 de metri chiar în curtea cimitirului. 

Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Care zonă verde? 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Cei 2 metri unde sunt plopi sau salcâmi. 
Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Nu sunt afectaţi şi rămân copacii. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Nu cred, că sunt 20 de metri. Mulţumesc. 
Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Acea zonă verde şi acea zonă de copaci de acolo rămân, că ei creează o perdea 

de protecţie a blocului. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
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Domnule, cu respect. Aţi venit cu un proiect la domnul preot să vă dea acordul, la 
Primărie aţi venit cu alt proiect. 

Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Este o prezentare grafică şi ceea ce este zonă verde, se colorează cu violet 

indiferent unde sunt ele, la mine în curte, pe stradă, aşa se colorează. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 

Rog colegii să voteze după conştiinţa lor. 10 locuri de parcare nu sunt parcare la 
60 de  

apartamente şi nici locul nu permite construirea a P+6, P+8. 
 Inclusiv vecinul, care este Biserica catolică nu şi-a dat acordul. Dacă vreţi să 
respectăm legislaţia, haideţi să o respectăm. 

Dl.Ţonea Vasile 
Dacă vreau să votez, nu pot să votez. Eu aş vrea să votez. Să se facă locuinţe, 
să se facă  

blocuri, locuri de muncă – cum spunea domnul Primar, foarte bine, dar să se facă totul 
legal. Eu când văd expunerea asta de motive şi în raportul compartimentului de 
specialitate “nu acordă aviz”, “nu are aviz”, domnul Primar, iniţiatorul în cazul de faţă s-a 
acoperit legal şi ne-a pus o hotărâre în faţă şi noi ca fraierii să o votăm şi nu ţine cont de 
nimic că peste tot sunt avize negative. După aceea ce facem? Mergem la DNA iarăşi 
încolonaţi. Poate vine un alt Vladu care ne trimite iarăşi la DNA după treaba asta. 

Uitaţi-vă la punctul 3 scrie negru pe alb, avize... Nu avizează, nu avizează, nu 
avizează, noi să avizăm. După aia răspundeţi, a votat Consiliul local şi toţi se spală pe 
mâini şi ies foarte bine din treaba asta. De ce nu faceţi totul legal? De ce nu puneţi tot 
clar pe hârtie nu aşa, ne puneţi pe noi în postura de a încălca legea şi de a fi culpabili 
după aia. 

Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
 Aş dori să dau eu explicaţia. Deci, este vorba de avizul de la IRE.  Pe 
amplasament este o reţea electrică şi avizul este nefavorabil până când deviază 
reţeaua. 

Dl.Ţonea Vasile 
 Când o să fie favorabil veniţi cu proiectul aici. 

 Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
Domnule coleg, în momentul în care se aprobă investiţia, este făcut proiectul de 

deviere a reţelei şi investitorul nu deviază reţeaua înainte de a fi sigur că poate să 
realizeze investiţia. Atunci o deviază şi se obţine avizul. 
 Avizul care lipseşte, avizul de vecinătate cu cimitirul, dar conform Legii 50 nu 
este necesar acest aviz. Luăm şi citim Legea 50 sunt 3 cazuri în care se cere avizul de 
vecinătate, niciunul dintre ele nu sunt în această situaţie. S-a cerut în mod exagerat în 
Certificat avizul de vecinătate că până la urmă vecinul nu se poate pronunţa asupra 
unui teren al meu cum să-l folosesc.  Aşa orice vecin spune “eu nu vreau”. Dacă aţi citit 
avizul de la Parohie spune că nu am spus cum se face organizarea de şantier. Asta nu 
este problema Parohiei cum face constructorul organizarea de şantier.  

Avizul comisiei tehnice este neconcludent pentru că doi s-au abţinut, doi au fost 
împotrivă, doi au votat pentru. Avizul este consultativ. Nu s-a ajuns la o concluzie în 
această comisie. Astea sunt punctele reale.  

Vreau să vă amintesc că acelaşi consiliu a votat schimbul de teren. Acestor 
oameni le-am spus “vă dăm acest teren să faceţi investiţie”. Acum, tot noi consiliu, să 
spunem “v-am dat terenul, aţi plătit o diferenţă de preţ pentru el dar nu vă lăsăm să 
faceţi…”. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Am motivat. Am motivat absolut tot ce a fost. Am spus şi cred că dacă adunam 
3-4 preşedinţi de consilii sau 20 de administratori de bloc poate că era mult mai sensibil 
oricare dintre noi. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, văd că sunt unele neînţelegeri. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nici una. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, dar aici scrie că avizul Comisiei de urbanism nu există, că mai sunt câteva… 

Haideţi să clarificăm aceste neînţelegeri după care să votăm că nimeni nu este 
împotrivă să se realizeze  ceva bun dar dacă Parohia ortodoxă nu este de acord, dacă 
Parohia greco-catolică nu este de acord, de ce trebuie să creăm tensiuni? Stau şi mă 
întreb de ce trebuie! Haideţi să amânăm punctul acesta că nu se întâmplă mare lucru şi 
să se clarifice toate lucrurile care nu sunt clarificate acum. Să fie avizele care trebuie, 
de vecinătate că probabil dacă se duce la preotul de acolo şi-i arată, au dreptate 
oamenii, şi că noi am făcut un schimb să se construiască. Dacă toate lucrurile sunt în 
regulă cred că nu este cineva care să fie împotrivă a se realiza o investiţie în municipiul 
Deva. Părerea mea este că ar trebui să amânăm acest punct. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Ar fi frumos să abordăm şi această temă însă din păcate trebuie să-i răspund şi 

domnului Ghergan că în urmă cu 2 ani - când s-a aprobat acest schimb, dintr-o zonă de 
data aceasta din Gojdu, super aglomerată, a fost înţelegerea de care vorbeam. 
Întâmplător sau nu, unul dintre susţinătorii noştrii a fost tocmai domnul Ghergan. Este 
adevărat că acolo, preotul Ştef şi-a oferit propria curte, pentru că venise cu un an 
înainte şi solicitase să-şi lărgească în Cartierul Dorobanţi curtea bisericuţei, curtea 
Parohiei, curtea bisericii din lemn din zona aceea. Dânsul a înţeles şi-a dat seama şi a 
fost poate cel mai solid argument faptul că au fost preşedinţii de asociaţii care ar fi 
sensibilizat poate mai bine. Însă eu vă rog să votaţi să nu fim nevoiţi să aducem 
întotdeauna 2000 de oameni ca să ne încurajeze să facem un lucru bun, o investiţie 
pentru care se vor lupta ca leii, ca să nu spun mai multe. Deja sunt 7 sau 11 firme 
concurente care au spus “Amânaţi, amânaţi, amânaţi şedinţa ca să câştigăm noi!”. Deja 
au fost câţiva pe care nu vreau să-i mai enumăr aici.  “Dacă nouă ne veţi da lucrarea, 
vom veni şi vă vom arăta că vor vota toţi consilierii”. Uite că nu promitem la nimeni că 
vom da lucrarea şi consilierii vă spun eu că vor vota, iar Prefectul vă spun eu că va 
valida această hotărâre a dumneavoastră fără să o amân.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Să discutăm din punct de vedere real şi logic ceea ce ne ţine în loc de 30 de 
minute. Nu înţeleg, acum câtva timp când am votat schimbul de teren dintr-o parte în 
alta, de ce Parohia catolică nu a obiectat? Era vorbă să dăm terenul în schimb pentru 
construcţie, pentru investiţie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pentru bloc. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Daţi-mi voie să termin. Nu înţeleg de ce nu s-a spus atunci “domnule, nu daţi în 
schimb acolo să mai dea banii pe 200-300 mp că nu o să fim de acord cu construcţia 
acolo” că este cimitirul. Atunci nu a spus nimic. Am rezolvat atunci foarte bine, am votat, 
am bătut palma şi am scăpat de necazul pe care l-am avut în spate la ICIT PLCIM, 
unde erau proprietari şi acolo nu-i puteam  opri să nu construiască legal, nu puteam să-i 
oprim dar ne-au înţeles şi au mutat locaţia dincoace.  
 Să nu votăm pentru că nu are avizul pentru IRE, nu are avizul pentru 
Romtelecom, nu are…. Cine se apucă să investească dacă nu are aviz?  Autorizaţia de 
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construcţie nu o va obţine niciodată dacă nu vine cu avizul de la IRE şi de la 
Romtelecom şi atunci nu avem controlul asupra acestei lucrări?!  
 Nu sunt parcări, nu sunt parcări. Unde în Deva sunt parcări? Demolăm 
construcţiile care există şi nu au  numai 10 locuri de parcare, iar blocul este de 120 de 
locuri? Nu le demolăm. Dar trebuie să ne gândim foarte bine că noi i-am pus pe aceşti 
oameni şi le-am mai şi vândut terenul la preţul de circulaţie. Atunci nu înţeleg! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mai propunem o parcare ca cea propusă de domnul Ghergan, în zonă. Nu moare 
nimeni dacă facem una supraetajată de 100 de locuri şi în zona aceea. De ce moare 
cineva că Micro are o parcare?! 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Loc este suficient acolo. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sau una din cele două propuse de domnul Ghergan o mutăm acolo în primă fază 
dacă chiar atât de aglomerat este spaţiul de acolo. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Eu vă întreb. A întrebat cineva biserica atunci, domnule coleg? 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Domnul coleg, dar am schimbat noi terenul şi de aceea este lângă biserică! 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Eu vă mai pun o întrebare. Eu vă spun foarte sincer, atunci când m-am uitat 
peste act îmi dădea  număr CF şi  spunea zona Trident. Dacă vă uitaţi peste actele 
astea pe care le-am primit scrie „zona Trident ”.  Să mă ierte Dumnezeu, zona Trident 
este mare. De ce nu mi-aţi zis vis-a-vis de Biserica ortodoxă, da?  Şi atunci ştia toată 
lumea.Aşa am votat data trecută, dacă ştiam nu votam. Dacă dumneavoastră nu 
respectaţi nişte principii... Este vorba de un cimitir. Din proiectul prezentat se va intra în 
cimitir. Dacă nu respectăm Ordinul Ministrului Sănătăţii, al Direcţiei de sănătate publică, 
ce Dumnezeu mai vreţi să respectăm?! Chiar mergem aşa? Nu contează, să se 
contruiască! Nu contează că sunt 10 locuri? Domnul Primar mai promite încă o parcare 
pe care ştie că nu o vom vedea niciodată. 
 Votaţi cum vă îndeamnă conştiinţa, dragi colegi. 

Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
 Vreau să vorbesc de detalii. Nu se intră în incinta cimitirului. Încă o dată, colegii 
de la urbanism pot să confirme. Este un cod de culori acceptat. Căile de circulaţie se 
colorează cu violet indiferent unde sunt, căi publice sau private, în incinta unei 
proprietăţi private. 
 Aceste avize Romtelecom şi IRE, ele sunt negative până când se deviază 
reţeaua. Eu am proiectele şi pentru cablu electric şi pentru cablul telefonic făcute. În 
momentul  în care investiţia se aprobă sigur că prima dată se face această deviere. 
Asta este cutuma acestor instituţii de a da aviz negativ cu  condiţia să fie  realizată 
devierea de reţele. 
 Despre parcări. Există o reglementare care spune la numărul de apartamente 
câte locuri de parcare sunt necesare şi acelea sunt prevăzute pe terenul investitorului. 
Deci, nu se produce o lipsă de parcări pentru că practic pe acel teren nu se parchează 
acum.Dacă merge cineva, vede că acolo întotdeauna acolo vara a fost o piaţă deschisă 
pentru pepeni şi alte lucruri,  niciodată nu s-a parcat acolo. 
 Din punct de vedere tehnic am respectat toate reglementările legale. Ceea ce 
spune dânsul cu Ordinul Ministrului, distanţa dintre orice clădire şi un cimitir este 50 de 
metri. Spune această reglementare, în cazul în care nu se poate respecta, se face un 
Studiu de impact de către o instituţie abilitată – este Institutul de Sănătate Publică din 
Cluj. Am făcut acest Studiu de impact,  care relevă că cimitirul nu are efecte negative 
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asupra locuinţelor. Acestea ar putea fi efectele negative, această distanţă de protecţie 
se referă la a proteja aşezările umane de posibile surse de elemente poluante pentru 
locuinţe, şcoli, etc. Apropo de asta, de exemplu, locul de joacă care este făcut acolo 
este în afara reglementării. Cu acest Studiu de impact să zicem l-am introdus în 
legalitate, că dovedeşte acest Studiu de impact că nu  produc nici un fel de factori nocivi 
asupra  construcţiilor învecinate. 
 Nimeni nu şi-ar permite ca proiectant, sau mă rog, eu nu mi-aş permite ca 
proiectant să introduc analizarea unei documentaţii care ar avea lipsuri tehnice. Nu sunt 
lipsuri tehnice. Aici este o luptă de altă natură şi fiecare trebuie să ia o decizie în 
consecinţă.  

Că se invocă,  să o luăm aşa, lipsa avizului de la Comisia tehnică. Este 
consultativ. Spune legea în mod expres, el fundamentează avizul pe care-l face 
structura de specialitate respectiv Biroul de urbanism din cadrul Primăriei care ţine sau 
nu cont de acel aviz. El este consultativ, nu este un organ al Primăriei. În Comisia 
tehnică sunt nişte oameni invitaţi. Şi eu sunt în Comisia tehnică. Au un punct de vedere, 
asta nu înseamnă că el este literă de lege, pentru că spune  legiuitorul răspunsul să-l 
fundamentăm foarte bine tehnic. Deci, dacă nu sunt de acord cu ceva, trebuie să explic 
tehnic foarte exact de ce, nu că eu am o părere şi sunt împotrivă. Asta merge în alte 
zone, dar acolo unde este vorba de reglementări tehnice trebuie să spun „nu se 
respectă următorul lucru”. S-a cerut la o primă prezentare în Comisia tehnică Studiul de 
impact. S-a făcut Studiul de impact. Nu se mai pot cere lucruri care sunt în afara legii 
numai ca să vedem că poate reuşim să stopăm sau nu anumite investiţii. 

Trebuie cei care studiază subiectul, părerea mea, să studieze partea tehnică a 
acestui subiect. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Daţi-mi voie, domnule arhitect, că văd că deja am ajuns să fiu şi avocat. Dacă 
mai particip la multe licitaţii o să cunosc toate procedeele. Studiul de impact de la 
Centrul de mediu şi sănătate din Cluj, citat: „nu determină riscuri semnificative”. 
Semnificative! 

Dl.Armăşescu Dumitru – proiectant 
 Da. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Dumneavoastră aţi zis altfel. Vă citesc din Memoriul tehnic semnat de arhitect 
Armăşescu. Apropo, o să vedeţi şi chestia că nu trebuie să întreb vecinul. „Prin 
amplasarea celor două blocuri nu va fi afectat sistemul de reţele publice din zonă, de 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi iluminat public”. Ultimul 
citat: „vă rugăm” către preot îi spuneţi sau către  biserică,  „vă rugăm în condiţiile mai 
sus arătate să analizaţi documentaţia şi să emiteţi avizul dumneavoastră de vecinătate”.  
Mulţumesc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acum trebuie să vă spun şi eu. Domnilor consilieri, dumneavoastră nu ştiţi că în 
zona respectivă se desfăşurau terţe activităţi. Au fost o grămadă de chioşcuri insalubre 
în care, în unele dintre ele, se vindeau  inclusiv produse alimentare, se făceau mititei. 
Cum justificaţi că timp de 20 de ani nici un Consiliu local nu a luat taurul de coarne să 
elimine unul câte unul din aceşti proprietari sau concesionari, că unii dintre ei erau 
concesionari în zona respectivă, nu a creat acel spaţiu - care astăzi vrem să-l 
fructificăm, şi nu mai vrem o “dughenizare” în zona respectivă. Eu cred că merită. Nu 
ştiu de câte ori aţi trecut pe acolo, dar să ştiţi că noi, cei din executiv, trecem şi vedem 
ce mizerie este săptămânal indiferent câtă curăţenie am face noi. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
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 Daţi-mi voie, domnule Primar, să vă contrazic iarăşi. Tot cu acest Consiliu sau cu 
cel din mandatul trecut am votat după terminarea concesiunilor, am făcut curat acolo, 
am concesionat terenuri pentru alţi investitori care şi-au deschis şi urmează să-şi 
deschidă mici magazine de coroane,  de sicrie, ştiţi foarte bine. Aşa că, mititei nu se mai 
vând. Dacă este mizerie, aşa este conştiinţa locuitorilor.  

Daţi-mi voie să vă spun, acolo Primăria a făcut ceva investiţie. Este un parc 
foarte frumos cu care sincer, dacă spune cineva, eu mă mândresc. Părinţii mei au zis 
că este foarte frumos, sunt băncuţe, este un teren de joacă, este parcare, sunt dale. Eu 
nu ştiu, dacă dumneavoastră nu socotiţi că s-au cheltuit vreo 2 miliarde, înseamnă că 
suntem toţi orbi. Deci, asta cu mititeii nu-şi mai are locul. Aveţi un discurs foarte frumos, 
dar mititei nu se mai vând de mult, de foarte mult timp, poate de pe vremea lui 
Ceauşescu. Sunt sus în Bejan. Deci, veniţi cu nişte chestii cam vechi. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule consilier, nu aş fi vrut să vă mai răspund, dar va trebui să vă răspund. 

În urma unei decizii de-a dumneavoastră, a rămas Primarul şi doi Viceprimari fără birou. 
Probabil o decizie întemeiată. Ea însă, a dus la nişte costuri în momentul respectiv, s-
au făcut nişte modificări. Nu aţi spus în şedinţa trecută nimic de ele. Au fost  modificări 
de 500 de milioane de lei. Aşa au fost şi în zona respectivă, că nu era să lăsăm 
dezastrul acela acolo. Acelea se pot recupera. Putem munci să facem o parcare aşa 
cum au spus colegii noştrii. Dalele acelea sunt dale noi. Din contră, au fost stâlpi care s-
au furat într-o singură noapte. Ori, dacă aducem justificări din astea puerile în faţa unei 
investiţii de 50 de miliarde şi faţă de 25 sau 30 de familii care vor locui acolo, îmi pare 
foarte rău, atunci încep să mă întreb. Domnule, eu vă înţeleg că nu vă trebuie chioşcuri, 
înţeleg că nu vă trebuie Mc Donald's, înţeleg că nu vă trebuie Shell, benzinării nu vă 
trebuie, dar nu pot să înţeleg când dumneata, domnule Pogocsan, te opui unor 
construcţii de apartamente în municipiul Deva. Eu nu am să o fac. Dumneata fă-o şi-ţi 
doresc mult succes de acum înainte. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Deci, pot să înţeleg că nu doriţi spaţii verzi în Deva, asta pot să înţeleg. Clădire 

lângă clădire. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Doresc investiţii şi spaţii verzi îmi doresc. Au crescut de 3 ori spaţiile. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Daţi-mi voie. Scoaterea dalelor tot bani costă domnule Primar, că nu o să vină 

nimeni să facă muncă patriotică. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt cheltuieli care ... repet, aşa am făcut şi noi. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

 Vorbiţi foarte frumos.  Ambalajul este extraordinar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
A fost, a trecut şi... 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Atât de frumos ne-aţi vorbit, ne-aţi dus de la Ana la Caiafa. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ca şi dumneavoastră. Ca şi dumneavoastră. 
Dl.Pogocsan Ferdinand    

 Totul este super, totul este super până am votat noi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 În ochii dumneavoastră se citeşte inducere în eroare, dar în ochii mei nu se 
citeşte. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
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 Domnule Primar, pe mine la DNA nu mă mai duceţi încă o dată. Poate dacă vor 
colegii, să se anunţe. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vedem, scăpăm unii de alţii, ori eu de dumneavoastră, ori dumneavoastră de 
mine. 

Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
 
 Dl.Ghergan Florian 
            Comisia de buget are aviz nefavorabil. Nu ne-aţi întrebat. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Comisia de urbanism nefavorabil. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Am întrebat, mai la început. 
 Dl Pogocsan Ferdinand 
 Bugetul nu a spus, eu am zis. 

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 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   

                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

          1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   

                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

          1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   

                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

          1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   
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                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

         1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   

                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

          1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   

                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

      
   
 
   1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                      7 voturi împotrivă (D.Pogocsan Ferdinand,D-na Chişotă 

Roxana,  
    Moş Ovidiu, Dl. Ghergan Florian, Dl. Ţonea   

                Vasile, Dl. Morar Marcel şi Dl. Oancea 
Nicolae     
               Florin) şi 

          1 abţinere (Dl. Panduru Carol) 
 

A fost adoptată Hotărârea nr.57/2010 
 

Punctul 1 suplimentar 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei 
publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil cu următorul amendament: 
- la componenţa comisiei vă rog să mai completaţi încă 4 consilieri: dl. Moş 

Ovidiu, d-na Chişotă Roxana, dl.Pogocsan Francisc şi d-na Mateucă Mădălina. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Nu doresc să fac parte din această comisie. Mulţumesc. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 Propun atunci pe domnul Lazăr Danil. 
D-na Oprisiu Corina 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
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 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. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.2 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Dl. Borca Tiberiu  
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri în afară de cele făcute de dl. Ghergan, rog 

secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile 
făcute. 

Dl.David Ioan  
             Rezultatul votului secret este următorul: au fost 20 voturi valabil exprimate, 19 

voturi valabile şi 1 buletin nul. 
 

Comisia de evaluare si selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor 
de finantare nerembursabilă : 

1. Domnul Mircia Muntean – Primarul Municipiului Deva – Preşedinte - 19 “pentru” 
2. DoamnaViorica Nicula – Director executiv, Direcţia management resurse umane 

şi economice, relaţii publice- 19 “pentru” 
3. Domnul Ludovic Szots – Director executiv, Direcţia tehnică- 19 “pentru”; 
4. Domnul Augustin Socol – Secretar al municipiului Deva- 19 “pentru” 
5. Doamna  Daniela Pârvu – Şef, Birou privatizare, programe dezvoltare- 19 

“pentru” 
6. Doamna Bianca Poanta – Consilier, Compartiment programe dezvoltare- 19 

“pentru” 
7. Doamna Isabela Dud – Consilier, Compartiment programe dezvoltare- 19 

“pentru” 
8. Domnul Dan Gros – Referent, Birou implementare proiecte fonduri 

nerambursabile -membru de rezervă- 19 “pentru” 
9. Doamna Rodica Curcan – Consilier, Compartiment buget contabilitate - membru 

de rezervă- 19 “pentru” 
10. Domnul Moş Ovidiu – Consilier local al municipiului Deva- 19 “pentru” 
11. Doamna Chişotă Roxana Axenia - Consilier local al municipiului Deva- 19 

“pentru” 
12. Domnul Lazăr Danil - Consilier loca al municipiului Deva- 19 “pentru” 
13. Doamna Mateuca Madălina - Consilier local al municipiului Deva- 19 “pentru” 

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. 
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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.58/2010 
 
 

Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 La şedinţa din 26 februarie am atras atenţia celor din executiv să ia legătura cu 
proprietarul clădirii fostului Restaurant Astoria. Acolo este un focar de infecţie pentru 
cetăţenii din zona respectivă. 
 D-na Marian Delina 
 O să vă dăm un răspuns la şedinţa următoare. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Domnule Preşedinte, aţi putea să chemaţi Primarul şi Viceprimarul în sală? 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Vă rog să-i chemaţi pe domnul Primar şi domnul Viceprimar. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Şi-au făcut treaba şi au plecat. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Ce face, ne sfidează?! Fiecare vine, pleacă. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
 Am avut o necesitate fiziologică. Durează şedinţa de 2 ore jumătate. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Aţi ieşit după domnul Primar. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
 Nu m-am dus după el. Dacă găsiţi o altă soluţie să nu folosim baia, este bine. 
 
 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 
 Vedeţi, domnule Viceprimar mai înainte mi s-a spus că am plecat de la şedinţă şi 
am venit înapoi. Cred că am stat vreo 10 minute. Puteam să mă duc şi eu la baie. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
 Eu nu v-am spus. 
 Dl. Pogocsan Ferdinand 
 Totul se interpretează aiurea. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
 Domnule consilier, eu nu am spus aşa ceva. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Vreau să vă aduc aminte că aveţi în materiale o adresă de la Grupul Şcolar 
Horea prin care se contestă rezultatul votului din 03 martie când s-a discutat 
reorganizarea reţelei şcolare de pe raza municipiului Deva. Aş vrea să avem un punct 
de vedere asupra acestei adrese. 
 Deci, părerea mea este că rezultatul votului este cel care a fost în data de 03 
martie. Pot să facă contestaţie la alte instanţe, dar Consiliul local nu poate reveni 
asupra deciziei, asupra votului dat la data respectivă.  Domnul Socol să facă o adresă 
către Grupul Şcolar prin care să exprime poziţia consilierilor. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Propun ca sportivele şi antrenorii de la punctul 6, să fie invitaţi într-o şedinţă de 
consiliu pentru a li se înmâna premiile. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Vă rog să consemnaţi. 
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 D-na Mateucă Mădălina 
 Domnilor consilieri şi domnilor Viceprimari, anul trecut am concesionat serviciul 
de ecarisaj. În cartierul Dorobanţi şi la primul sens giratoriu de la intrarea în Deva, de la 
intersecţia str. 22 Decembrie cu Bălcescu, nu cred că vă doriţi să treceţi zilnic pe acolo, 
să ieşiţi zilnic din bloc şi să fiţi atacaţi de câini. 
 D-na Oprişiu Corina 
 În tot oraşul se întâmplă asta. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Eu am văzut acolo. Am văzut şi la piaţă, în sensul giratoriu de la Lido. Deci, nu 
se mai poate aşa, domnilor Viceprimari. Păcat că domnul Primar a plecat.  
 Vă promit eu, câtă vreme văd copii atacaţi sub ochii mei, eu vă promit că şi la 
ziar dau. Am poze şi o să mai fac. Nu se mai poate. Am uitat, dar nu putem prinde în 
bugetul acesta nişte bani să facem nişte adăposturi? Sau, o să cer contractul acesta cu 
firma de ecarisaj să vedem ce este cuprins acolo. Noi nu am avut până acum acces la 
contract. Acum s-a votat bugetul dar… 
 Dl.Răchită Ciprian 
 Pentru că s-a aprobat bugetul, vom demara licitaţia pentru concesionarea 
serviciului de ecarisaj. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Dar este, eu ştiu că l-am concesionat, am votat. Am votat ce anume? 
 D-na Nicula Viorica 
 Modul de transmitere a acestui serviciu. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Atunci de ce nu l-am făcut? 
 D-na Nicula Viorica 
 Pentru că nu a fost aprobat bugetul. Această activitate va trebui să o susţinem 
noi, tot ce înseamnă investiţii. Firma vine prestează servicii şi trebuie să îi plătim, că nu 
o face gratis. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Şi pentru adăpost şi tot? 
 
 
 D-na Nicula Viorica 
 Am avut bani prinşi în buget. Se estimează circa 2 miliarde şi jumătate pe an. 
Acum am aprobat bugetul şi începem demararea procedurii de achiziţie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci nu-i făcută licitaţia. 
 D-na Nicula Viorica 
 Se va publica pe SEAP. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Voiam cu domnul Primar, dar văd că s-a grăbit. Am aprobat o sumă de bani 
pentru Ziua femeii, 8 martie. Nu am fost informaţi de locul şi ora la care se ţine. 
Colegele noastre au ridicat această problemă şi noi am întrebat ce se întâmplă, nu au 
fost informate? 
 De ce nu se poate din banii care…să faceţi un sistem de informare, un 
reprezentant al executivului să sune, să spună. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Măcar un SMS din Bahamas. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Sau ceva din străinătate dacă trebuie. Totuşi ar trebui să ştie colegii noştrii că se 
ţine. Am înţeles că a fost organizat. A fost o masă goală unde trebuia să fie consilierii. 
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 Dl.Borca Tiberiu 
 Cine s-a ocupat de organizare? 
 Dl. Ghergan Florian 
 Nu ştim. Asta întrebăm şi noi, domnule Preşedinte. Cine s-a ocupat? Banii i-am 
aprobat. Cine s-a ocupat de organizare… a fost o proastă organizare. 
 Dl. David Ioan 
 Domnule Preşedinte, la data când s-a votat suma, cineva de aici a considerat că 
este o sumă prea mare sau ceva de genul acesta şi că cu o sumă mai mică se putea 
organiza mult mai bine. Atunci, domnul Primar, a făcut invitaţia pentru întreg Consiliul, 
precizând că domnii consilieri sunt invitaţi în mod special. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Unde şi când? 
 Dl. David Ioan 
 Ziua era de 8 martie şi s-a ţinut în data de 9. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi nu trebuia să ne spună? 
 Dl. David Ioan 
 Trebuia să ridicăm materialele, eu am venit după materiale şi mi s-a spus că va fi 
în data de … marţi. Nu mi s-a spus ora, este adevărat. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Şi eu am fost după materiale şi nu mi s-a spus ieri. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Este corect? Vi se pare corectă abordarea? 
 Dl. David Ioan 
 Nu, dar care a fost direct interesat a întrebat. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Trebuia să ne spună cineva, domnule consilier. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Sunteţi purtătorul de cuvânt al lui Mircia Muntean?  
 Dl.David Ioan 
 Nu, domnule, nu sunt purtătorul de cuvânt.  
 D-na Mermezan Ana Elena 
 La ridicarea materialelor nu mi s-a spus. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Cred că membrii Consiliului local nu urmăresc chefurile care se organizează. 
 Dl.David Ioan 
 Care era direct interesat, se informa. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Chiar dacă nu am fost invitate, suntem 4 consiliere, nici măcar azi nu am primit o 
floare din consideraţie. 
 Dl.David Ioan 
 Vă spun eu că dacă era o comisie de licitaţie, tot nu veneau. Vă spun cu mâna 
pe inimă că şi atunci când sunt supleant în comisiile de licitaţie, tot eu vin în comisie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnul consilier, era o colegă care vrea să vă spună ceva.  
 Dl.David Ioan 
 Mie nu. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Domnilor consiliri, domnilor viceprimari, chiar dacă nu am fost invitaţi acolo, nu 
era să dăm noi telefoane să vă întreb “domnule David, oare eu pot să vin, la ce oră?” 
 Dl.David Ioan 
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 Dar de ce să mă întrebaţi pe mine? 
 Dl. Ghergan Florian 
 Normal trebuia să răspundă domnul Viceprimar. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Chiar dacă nu am fost invitaţi, suntem 4 consiliere aici. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Dacă a fost o greşeală şi nu aţi aflat ora şi locul eu în numele colegilor mei vă cer 
scuze pentru neînţelegere şi vă promitem că pe viitor nu o să mai aibe loc astfel de 
neînţelegeri.  
 Nici eu nu am ştiut prea bine ora şi locul şi m-am interesat. Dar, corect probabil 
ar fi fost, o să vedem cine este responsabil pentru lipsa asta de încredere.  
 D-na Mateucă Mădălina 
 Dumneavoastră sunteţi din partea organizatorului. 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Vorbesc în numele aparatului Primăriei. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Consideraţi că era frumos din partea noastră să sunăm să ne invitaţi? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Nu, era foarte frumos din partea noastră să sunăm noi, atât eu cât şi colegii mei.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Viceprimar, este frumos că vă asumaţi treaba aceasta, frumos. Este 
prima dată când cineva din executiv îşi asumă o greşeală, prima dată. 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să mai completez următorul lucru şi vă rog să se consemneze în procesul-
verbal pentru că am ocazia să repet această chestiune. 
 De fiecare dată se numesc în comisii şi se votează, la fel ca şi astăzi. Mi s-a 
întâmplat în repetate rânduri să fiu sunat la comisie să vin fie pentru cumpărare, fie 
pentru vânzare de ceva, fie pentru mai ştiu eu ce şi există pentru asta documente, toate 
sunt la Consiliul local încât toţi membrii comisiei sau aproape toţi nu au catadixit să 
vină.  
 Cred că tot la fel s-a tratat şi ziua de 8 martie. 
  
 
 
 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Nu este adevărat. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Voiam să profit de rarele ocazii când domnul Primar este în Deva şi mai rarele 
ocazii când este şi în Primărie şi să-i fi cerut şi eu dacă-mi dă răspuns la adresa pe care 
am făcut-o săptămâna trecută privind lucrările realizate de firma Galaxy Const SRL. De 
asemenea, am o întrebare personal, dacă a mai descoperit între timp comercianţii care 
sunt în spatele meu în piaţă. Încă o dată, mă simt mafiot şi nu am obiectul muncii. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Vă rog să consemnaţi interpelarea domnului Ţonea şi domnul Primar să îi 
răspundă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Să-i dea scris. Normal trebuia la următoarea şedinţă să i se dea răspuns. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Mai am o problemă. Să primesc o copie după procesul-verbal al şedinţei din data 
de 03 martie.  
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 Dl.Borca Tiberiu 
 Vă rog să consemnaţi.  
 Dl.Ţonea Vasile 
 Pentru că aşa am ajuns, la toate la care ar trebui să am acces normal la simpla 
mea cerere verbală trebuie să mă duc, să dau scris, mai rău ca la securitate. Domnul 
Primar mă face pe mine securist, dar metodele sale chiar sunt securistice. Este mai 
familiarizat cu munca asta decât mine. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 S-a consemnat, datoria Primarului este să vă dea la următoarea şedinţă. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Sunt afişate şi pe net, domnule Ţonea. 

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

 
Deva, 10 martie 2010 
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