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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 23 martie 2010 în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr. 667/2010. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, domnul Socol Augustin, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

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

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Borbeanu Simion, dl Dobrean Robert, dl Oancea Nicolae, 
dna Oprisiu Corina.  

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Secretar Socol Augustin, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor din 
subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

Dl.Borca Tiberiu  
În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 26 februarie 2010, 03 martie 2010 
şi din 10 martie 2010 precum şi procesele-verbale ale şedinŃelor Consiliului local.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea 
fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesele-verbale ale şedinŃelor 
Consiliului local din data de 26 februarie 2010, 03 martie 2010 şi din 10 martie 2010 însoŃit 
fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra 
conŃinutului acestora.  

Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 26 februarie  

2010.  

 
Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 03 martie 2010.  
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Sinteza Procesului Verbal al şedinŃei Consiliului local Deva  din data de 10  martie 2010.  

 
 
Dl.Borca Tiberiu  
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 26 februarie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 26 februarie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 martie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 martie 2010 se aprobă cu unaimitatea de voturi 

a celor 17 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 martie 2010. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 10 martie 2010 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
Dl.Borca Tiberiu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dl. Primar Mircia Muntean: 

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

1. Aprobarea şi asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului 
Deva şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente 
acestuia; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea documentatiei tehnico economice – Studiu de oportunitate pentru 

investitia “Sistem de supraveghere video in zona de actiune urbana” - Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea depunerii proiectului “Sistem de supraveghere video in zona de actiune 
urbana” - Deva, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum 
şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.25/2008 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate la investitia “Amenajare P-ta Victoriei” Deva; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea depunerii proiectului “Amenajare P-ta Victoriei” Deva, la Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente 
proiectului;  

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
FaŃă de ordinea de zi prezentată propun suplimentarea acesteia cu următoarele  proiecte 

de hotărâre: 
1. Aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului: Inchirierea 

spatiilor publicitare pentru publicitate outdoor pentru proiectul Promovarea 
potentialului turistic al obiectivului “Zona urbana Dealul Cetatii si Centrul istoric 
al municipiului Deva” 

2. Asocierea Municipiului Deva cu JudeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi 
administrativ-teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
JudeŃul  Hunedoara”. 

 
Dl.Kovacs Francisc 
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Având în vedere că proiectele sunt de o importanŃă deosebită pentru Deva suntem de 
acord cu ordinea de zi, dar vă rog foarte mult în viitor ca şedinŃele de îndată să se facă conform 
legii. Acum sigur că aceste proiecte sunt importante, noi votăm aceste proiecte dar pe viitor v-aş 
ruga să se organizeze conform legilor care sunt. La şedinŃele de îndată să se discute situaŃii de 
forŃă majoră. 

Dl.Borca Tiberiu 
Vă rog să consemnaŃi poziŃia domnului Kovacs. 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate. 
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată şi modificată.         
       S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.2-5, pct suplimentar 1 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct 1 si pct. 2 
suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie.  

 
I Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1  

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

Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Deva şi a cheltuielilor legate de 
implementarea proiectelor individuale aferente acestuia. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.59/2010 
Punctul 2  

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

tehnico economice – Studiu de oportunitate pentru investitia “Sistem de supraveghere video in 
zona de actiune urbana” – Deva.    

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Aş vrea să atrag atenŃia executivului să  nu  se  mai repete  ca  un proiect,  un SF, să nu se 

scoată la licitaŃie pe SEAP aşa cum am făcut precizarea în hotărârea de consiliu prin care am 
aprobat bugetul.  

Cele două proiecte de hotărâre sunt făcute cu achiziŃie înaintea hotărârii pe care am dat-o 
noi. Vă rog de acum înainte, am înŃeles că nu mai sunt alte proiecte, să nu se mai facă fără 
publicare pe SEAP. Am luat hotărârea să aprobăm aceste proiecte în forma în care au fost 
prezentate pentru că fac parte din acest studiu care trebuie să fie transmis la Bucureşti până în 30 
ca să poate să ni se aprobe cele 14 milioane de euro pentru aceste proiecte dar, vă rog de acum 
încolo să nu se mai întâmple să se facă selecŃii de oferte fără SEAP. 
 Dl.Socol Augustin 
 Procedura a fost declanşată înainte de a se adopta amendamentul. 
 Dl. Ghergan Florian 
 De aceea am acceptat, pentru că procedura a fost înainte de a fi amendamentul. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
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                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.60/2010 
Punctul 3  

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

proiectului “Sistem de supraveghere video in zona de actiune urbana” - Deva, la Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului  

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.61/2010 
Punctul 4 

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

Consiliului local nr.25/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate la investitia “Amenajare 
P-ta Victoriei” Deva. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 



 7 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.62/2010 
Punctul 5  

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

proiectului “Amenajare P-ta Victoriei” Deva, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala – 
Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 
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Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.63/2010 
 Punctul 1 suplimentar   

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

sarcini in vederea atribuirii contractului: Inchirierea spatiilor publicitare pentru publicitate 
outdoor pentru proiectul Promovarea potentialului turistic al obiectivului “Zona urbana Dealul 
Cetatii si Centrul istoric al municipiului Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

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

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  

                      1 abŃinere (Dl. Pogocsan Ferdinand) 

A fost adoptată Hotărârea nr.64/2010 
 Punctul 2 suplimentar   

Dl.Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului 
Deva cu JudeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃul Hunedoara, în 
vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor JudeŃul  Hunedoara”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia  juridică  a avizat favorabil 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de buget  a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnul Primar spunea chiar în titlu, să vedeŃi, asocierea este cu consiliul, nu cu judeŃul. 
D-na Nicula Viorica 
Cu judeŃul. 
Dl.Tătar Nelu 
Cu judeŃul Hunedoara, este bine scris aşa. Municipiul Deva este în judeŃul Hunedoara. 
Dl.David Ioan 
JudeŃul Hunedoara prin consiliu. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, este bine  aşa cum este scris? 
Dl.Tătar Nelu 
Da. 
Dl.David Ioan 
La nivelul României s-a stabilit de către Comunitatea Europeană să se facă  un  număr de  

aproximativ 30 de gropi ecologice în Ńara noastră, timp de 15 ani, cu începere din 2015. În judeŃ 
la noi sunt două gropi, una in zona noastră şi cealaltă undeva spre Petroşani. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Petrila. 
 Dl.David Ioan 

Aceste gropi sunt administrate de către AsociaŃia de dezvoltare intercomunitară la care 
noi aderăm astăzi, deci devenim membrii cu drepturi depline alături de municipiul Hunedoara, 
alături de  alte oraşe şi alături de celelalte comune de pe raza judeŃului.  

Neluând această hotărâre s-ar putea ca în 2015 operatorul nostru local care este la ora 
aceasta, să nu mai aibe dreptul să depună la groapa de gunoi cea existentă şi va trebui să meargă 
acolo. În situaŃia în care groapa se dimensionează la un număr de 250 de mii de locuitori, cam 
atâŃia ar fi şi Deva lipseşte cu 60 de mii, vă imaginaŃi că celor 60 de mii de locuitori care produc 
gunoi zilnic li se percepe o taxă şi taxa va fi cea pe care o cere cel care va administra groapa 
aceasta.  

Faptul că a venit târziu nu este o problemă, nu este nimic ascuns, totul este cât se poate de 
legal, la suprafaŃă. Dacă vreŃi lămuriri, pot să vă dau eu pentru că eu la rândul meu iniŃiasem deja 
hotărârea numai că nu aveam data, nefiind pusă pe ordinea de zi. Domnul Tătar, o avea gata 
făcută şi a introdus-o. De fapt este acelaşi lucru şi mă puteŃi considera iniŃiator dacă vreŃi. 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.65/2010 
Diverse 
 Dl.Panduru Carol 
 Aş avea o propunere vis-à-vis de activitatea PoliŃiei Comunitare. Ar trebui să-i sprijinim 
mai mult întrucât nu au atâtea competenŃe şi ne lovim de foarte mult obstacole în desfăşurarea 
unei activiăŃi cât mai bune. 
 În momentul în care vom sprijini, în momentul în care îi ajutăm, municipiul va avea de 
câştigat deoarece sunt atâtea lucruri de care se lovesc departe de Primărie, de Consiliul local, şi 
nu se pot rezolva din cauza incompetenŃei pe care legea le-o dă şi nu le dă  voie să se amestece în 
anumite domenii.  

Dacă îi putem sprijinii, sunt atâtea oraşe municipii, reşedinŃe de judeŃ în care s-a găsit o 
modalitate de colaborare mai strânsă între poliŃia naŃională şi poliŃia locală, la noi văd că acest 
lucru nu se practică şi nu ştim de ce. Probabil că PoliŃia Comunitară, ai noştrii, de fapt îi încurcă 
pe ceilalŃi în buna desfăşurare, adică în ghilimele buna desfăşurare. Cred că este cazul să 
intervenim un pic. Dacă şi domnul Primar consideră că este bine, eu zic să găsim modalităŃi prin 
hotărâre de consiliu, prin lege să vedem un pic. Juriştii să caute în legea administraŃiei locale 
unde putem să ne implicăm să putem rezolva problemele. 
 Dl.David Ioan 
 Domnule Preşedinte, aş dori să fac o propunere pe care solicit să o supuneŃi votului 
consiliului. De fiecare dată când se întâlnesc comisii pentru a negocia o concesiune, o 
cumpărare, o vânzare, ş.a.m.d., sunt numiŃi prin vot secret colegi din Consiliul local. Constat că 
de fiecare dată fie că sunt în lista de bază, fie că sunt în lista de supleanŃi mă trezesc singur 
alături de cei din aparatul Primăriei, că ceilalŃi consilieri nu vin, sau nu este important ş.a.m.d.  
 Propunerea mea este că, de fiecare dată când într-o anumită lună există o comisie 
desemnată, să fie luată în considerare prezenŃa la acea comisie şi să se alăture numărului de 
şedinŃe în aşa fel încât în situaŃia în care nu se prezintă să li se taie din indemnizaŃie. 
 Dl.Morar Marcel 
 Nu este cazul, nu este reglementat în legea asta. 
 Dl.David Ioan 
 Nu, că nu este cazul, dar îmi pare foarte rău de fiecare dată sunt tot eu invitat. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu pot să zic că este foartă bună  ideea  domnului consilier, dar  trebuie  să  mai  asteptam 

câteva săptâmâni că am impresia că se lucrează. Există deja proiectul prezentat, îl avem şi noi, îl 
are şi domnul Panduru privind trecerea a mai multor structuri din circulaŃie, din pază şi ordine la 
Consiliul local. Atunci, urmează ca în aprilie – mai să ne fie deja predate  şi o parte din atribuŃii 
şi o parte din dotările actuale ale poliŃiei. 
 Dl.David Ioan 

Eu am vorbit cu totul altceva. La comisiile care sunt numite de consiliu să negociere 
vânzarea sau cumpărarea, nu se prezintă colegii consilieri. De fiecare dată sunt scos dintr-o 
şedinŃă pentru că numai eu sunt disponibil la ora aceea. Nu-mi doresc să fiu retribuit în plus 
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pentru faptul că sunt prezent dar în momentul în care eşti pe listă acolo, fi domnule prezent. Nu 
eşti prezent, să Ńi se taie din indemnizaŃie. Deci, asta am dorit eu. Nimeni nu este motivat să vină. 

Vă mai spun ceva, într-o  situaŃie anume, de fiecare dată probabil  trebuie să negocieze  şi  
aia şi aia, vă rog să mă credeŃi că şi mie îmi este greu. 
 Dl. łonea Vasile 
 Am fost prezent şi eu, te rog frumos. Am fost în asemena situaŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Dacă tot mi-aŃi dat cuvântul, aş vrea să readuc în discuŃie. Am tot analizat toate situaŃiile 
în luna aceasta de când aŃi hotărât plecarea din fostul spaŃiu. Domnul Oancea stă aici la 
dumneavoastră, în spaŃiul consilierilor locali. Noi ne-am restrâns activitatea acolo în spaŃiul 
administrativ. Am găsit după îndelungi căutări această variantă în care, având în vedere că 
intindem în fiecare an - să nu spun la fiecare 6 luni - mâna Consiliului JuteŃean şi le dăm 
Apaprod, le dăm Teatrul JudeŃean, deşi ni se spune că după 6 luni – o să vedeŃi şi titlul articolului 
– ni se restituie înapoi. Deci, suntem lăsaŃi zi de zi de patrimoniu cu o plăcere şi cu  o indulgenŃă 
din partea chiar şi a consilierilor, chiar şi a aparatului Primăriei, chiar şi a mea dacă vreŃi să 
spunem. În schimb, nu găsim varianta, acum am găsit-o cu doamna Viorica şi cu DirecŃia tehnică 
că ar putea exista o soluŃie prin care, în proaspăta unitate militară vecină şi care de drept ar fi 
trebuit să revină municipalităŃii… Să nu uitaŃi că în urma atacurilor mele alături de 
dumneavoastră, Prefectura, singura de altfel din România care în mod abuziv ne-a luat clădirea 
Băncii NaŃionale. Toate celor 41 de reşedinŃe li s-a dat patrimoniul Consiliilor locale, iar 
Prefectura doar aici în judeŃul Hunedoara a pus mâna pe aceea după demersul 
dumneavoastră şi a mea, atacurile şi mulŃumim încă o dată presei pentru că nu i-a lăsat şi 
ne-a cedat partea de am putut să ne facem Starea civilă pe care am pierdut-o în urma 
litigiului cu doamna care avea proprietatea,  care avea în proprietate fosta Stare civilă a 
municipiului Deva. Tot aşa, unitatea militară nu are ce căuta în patrimoniul Consiliului JudeŃean 
iar dacă ne dezbină în stilul lor şi ei sunt uniŃi şi sunt o familie, atunci să ne dezbine şi suntem 
toŃi culpă la această badjocură asupra municipiului Deva, Consiliului local al municipiului Deva. 
Deci, nu cred că moare onoratul Consiliul JudeŃean, noi semnăm azi, noi introducem pe ordinea 
de zi…Acesta a fost şi motivul pentru care am lăsat să analizăm toate chestiunile ca să fie totul în 
regulă şi să ne putem şi noi folosi de lobby nostru ca două clădiri din cele 46 de spaŃii pe care le 
are unitatea militară lipite de Primăria Deva, lipite de Primărie, să ni se dea două încăperi, să aibe 
cei doi viceprimari sau primarul sau mă rog, puteŃi hotărî dumneavoastră oricum. Dar, vă rugăm, 
faceŃi lobby şi în favoarea noastră, nu numai în distrugerea noastră continuă. S-a făcut o 
distrugere a noastră continuă  de dragul aşa zisului mare şi stăpân Consiliu JudeŃean. Deci,vă rog 
să o luaŃi la modul serios, să o analizaŃi şi dacă nu am dreptate  să mă atacaŃi în următoarea 
şedinŃă dar nu este logic, nu este logic ca o unitate care ar fi trebuit să revină Primăriei 
municipiului Deva  aşa cum s-a dat la Cluj, cum s-a dat la Baia Mare, cum s-a dat la Bucureşti, 
cum s-a dat centrul Iaşului nu s-a dat la Consiliul JudeŃean, dragi consilieri, s-a dat  la primărie, 
s-a dat la Primăria municipiului Iaşi, s-a dat la Primăria municipiului Cluj, s-a dat la Primăria 
municipiului Hunedoara, s-a dat la toate primăriile. Singurul patrimoniu care este dijmuit şi tăiat 
cu o nonşalanŃă, în derâdere, în badjocură este … le dezbină cu două poveşti că stă primarul într-
un spaŃiu şi nu stă, că se ceartă şi gata, ne-a terminat din momentul ăla, ne-a luat patrimoniul. 
Nu. Să ne dea Teatrul înapoi. În decembrie se termină ISPA, să ni se dea Apaprod-ul înapoi 
pentru că nu putem să fim ai nimănui. Sigur că atunci o să fie o mare putere şi un prost gestionar 
pentru că Deva încă o dată vă repet şi încă o dată doamna Viorica trebuie să vă informeze corect, 
contribuie domnilor consilieri la bugetul Consiliului JudeŃean cu 45%. Deci, onor Consiliului 
JudeŃean: din 100% cât colectează taxe şi impozite pe judeŃul Hunedoara, din tot judeŃul în afară 
de Deva ia 55 %. Deva contribuie şi le dă şi în fiecare lună cu stăruinŃă şi prea multă stăruinŃă, 
cam prea multă stăruinŃă li se dă cotă din impozitele şi taxele colectate de aceşti oameni care de 
multe ori sunt badjocoriŃi de ei, dar vă spun că profesional nu ne depăşesc cei din Consiliul 
JudeŃean, să ştiŃi acest lucru, nu ne depăşesc. Colectăm. Vă rog să vă informeze şi chiar o rog pe 
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doamna Viorica să facă în urma discuŃiilor de astăzi o informare la Consiliul local să vedeŃi că şi 
în 2009 Primăria Deva a colectat în cel mai greu an de criză al României cu un procent mai mult 
decât în 2008, este adevărat, cu un procent. Dacă nu era situaŃia cu Statul Român să nu mai spun 
că ne-a furat, ci că s-a împrumutat de la noi cu 60 de miliarde din 1 octombrie până la 1 martie, 
s-a împrumutat cu 60 de miliarde fără dobândă fără nimic, dacă nu ar fi fost să venim…Toate 
astea nu am vrut să le spun până astăzi fiindcă efectiv nici eu nu am mai crezut că vom  putem 
recupera aceste debite extraordinare care au afectat şi au perturbat întreaga activitate a Primăriei. 
Nu este uşor să-Ńi fure cineva din cont 15 miliarde, nu este uşor, mai ales când sunt bani 
constituiŃi.  

Astăzi ne-am  trezit - că  asta-i supărarea mea, să vă informez  - astăzi ne-am  trezit  cu  o  
nouă hoŃie, 11 miliarde de lei ne sunt luaŃi pentru plata burselor şcolare de azi, ori nu se poate să 
tolerăm. Sigur că veŃi zice să se descurce Primarul. Nu pot singur! Şi dumneavoastră faceŃi lobby 
şi dumneavoastră aveŃi anumite partide politice şi dumneavoastră aveŃi lideri nu numai eu. Deci, 
şi eu astăzi am aflat, astăzi a venit Viorica şi a spus “iată 11 miliarde furate de astăzi”.  Aşa ne-a 
furat încă pe 7 luni plata persoanelor cu handicap care uşor vin şi dau în Consiliu JudeŃean şi în 
Primar, tot trimişi de cineva cu mare abilitate. Nu ştiu de câte ori l-am trimis şi pe domnul 
Bogdan preşedintele lor “du-te domnule şi la presă, du-te domnule cum mă duc şi eu la 
Bucureşti” şi latră că eu atac şi ieri am atacat dimineaŃă  pe toate posturile. Nu mi-a fost frică 
nici de Năstase, nici de Iliescu, nici de Băsescu şi nici de nimeni şi spun lucrurilor pe nume 
pentru că ni se fură cu o nonşalanŃă sute de miliarde din bugetul local al municipiului Deva, fură 
Consiliul JudeŃean, fură Guvernul, se împrumută toŃi de la noi iar noi stăm şi bagă două zânzanii 
între primar şi viceprimar, extraodinar iar ei când trec de la presă până la structurile de pază şi 
ordine tac toŃi, tac că sunt speriaŃi. Nu este munca lor, este munca acestor oameni, domnilor 
consilieri, 45% din taxe şi impozite le adună această echipă care o vedeŃi lângă dumneavoastră şi 
le virează. Lună de lună stau exact ca şi cocoşelul şi noi le aruncăm numai banii, “ăştia sunt banii 
de la Municipiul Deva”, pentru că restul judeŃului este mort. Restul judeŃului privind impozitarea 
şi taxele le-au căzut bugetele, le-au căzut şi în restul Ńării, şi în restul Ńării sunt semnale 
agravante, probabil exceptând Timişoara, Ploieşti, Bucureşti, cei care merg bine. Acestea sunt 
datele cocrete  care astăzi deja au umplut paharul cu aceste burse. Modificare abuzivă făcută şi 
transmisă. “ScoateŃi 11 miliarde de unde ştiŃi voi din Deva, pe noi nu ne interesează”. Păi dacă 
11 miliarde eu le-am gândit deja şi cu dumneavoastră cu bugetul actual, sigur că trebuie să tăiem 
de undeva. Trebuie să tăiem fiecare de la altele ca să putem plăti aceste burse, dacă vreŃi să 
le plătim. Eu zic că mai merită şi să luptăm. Repet, nu putem unii singuri. ToŃi trebuie să pornim 
uniŃi.MulŃumesc. 

Dl. łonea Vasile  
Eu aş dori pentru şedinŃa ordinară prezenŃa în cadrul şedinŃei noastre a administratorului 

pieŃei centrale a Devei pentru că văd că şi din presă sunt semnale şi de pe teren, se constată o 
serie de nereguli în funcŃionarea pieŃei, nu doar la modul de organizare chiar şi altele. M-au 
sesizat oamenii, nu cei pe care-i am eu în spate acolo,  cei care vin şi se plâng la mine în calitate 
de consilier. Spun că este mare preŃul pe masă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Sigur, domnule łonea, oricând, numai să fiŃi alături de noi. 
Dl. łonea Vasile  

 Să găsim o modalitate de rezolvare favorabilă atât pentru cei care vând acolo şi câştigă o 
pâine amărâtă cât şi pentru cetăŃenii Devei care trebuie să aibă servicii cum trebuie. De aceea să 
vină administratorul aici, să discutăm faŃă în faŃă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să faceŃi o invitaŃie scrisă. 

Dl. łonea Vasile  
 La şedinŃa ordinară să faceŃi invitaŃie scrisă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Şi cu încasările, să ne prezinte şi încasările lunare, cheltuielile lunare că sunt şi cheltuieli, 
este adevărat. 

Dl. łonea Vasile  
Celelalte probleme pe care le-aŃi ridicat dumneavoastră deşi par cel mai redutabil 

adversar al dumneavoastră din consiliu local vă dau dreptate aici. GăsiŃi o soluŃie în rezolvarea 
problemelor, mai coloraŃi-le şi dumneavoastră. SchimbaŃi-vă culoarea. 

Dl.Ghergan Florian 
Asta a fost sub centură! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Bună, mai bună decât… Mai trebuie să şi învăŃ. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În decembrie am ridicat o problemă, domnul Primar a fost de  acord. Am fost la serviciul 

tehnic cu acea problemă şi nici până azi nu s-a rezolvat. Vreau să o ridic astăzi din nou pentru că 
a venit vremea bună şi se pot face marcările drumurilor. Respectiv, problema pe b-dul 1 
Decembrie, între blocul turn şi fosta poştă. 

Am spus clar, partea stângă cum stăm cu faŃa spre blocul turn, prima bandă de circulaŃie a 
dispărut pentru că s-a transformat efectiv în parcare, toată lumea parchează acolo. În această 
situaŃie, să trasăm parcare oblică aşa cum trebuie pe fosta primă bandă de circulaŃie, iar restul 
drumului să-l împărŃim în două benzi pentru că efectiv nu se circulă dinspre blocul turn pe banda 
a doua, se circulă  banda a doua şi jumătate din banda a doua de circulaŃie din celălalt sens şi nu 
este corect şi se miră că ai depăşit linia continuă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Bună idee. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Atunci, la revedere. Mi s-a spus de la serviciul tehnic că nu se poate, că se ştrangulează 
circulaŃia. Acum este in pericol circulaŃia. Sunt două benzi, pe fiecare câte un sens de mers şi se 
fluidizează traficul. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Să vă răspund direct. Sigur că şi noi am avut în vedere şi aŃi mai ridicat această problemă. 

Noi ne-am gândit că prin această şedinŃă o dată aprobată modernizarea pieŃei şi vă mulŃumesc 
pentru că suntem la finalul unei munci de 2 ani de zile şi în pragul celui mai frumos proiect al 
municipiului, piaŃa centrală din faŃa Casei de Cultură care oricum trebuia reabilitată în următorii 
ani pentru că toată piatra pică de acolo, toată este spartă, toată este stricată. În momentul în care 
noi vom intra cu un şantier  întreg acolo este clar că va trebui să avem în vedere pentru prima 
dată modernizarea întregului tronson de la Primărie pe partea dreaptă. Noi am făcut cu direcŃia 
tehnică şi domnul Szots, văd că ridică mâna şi o să vă spună această variantă în care sigur o să 
mai schimbăm un pic din arbuştii care sunt acolo bătrăni, învechiŃi, gardurile distruse în spate 
unde au fost secŃionate de trecerile pietonale în regim de urgenŃă – să le spun aşa - care sigur nu 
se poate rezolva altfel decât protejate cu gard metalic. Atunci, o să creăm o bandă în plus pe 
partea dreaptă ca să rămână partea de parcare pe partea stângă că este mult mai bine… 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Se poate face trasarea. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sau dacă nu, atunci un studiu de trafic. 
 Dl.Szots Ludovic 
 În studii dacă vă uitaŃi bine am prins parcare în PiaŃa Victoriei. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Da, numai să le facă acum. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Este perioada asta mai… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Domnul Viceprimar spune că există chiar şi un studiu şi o propunere a PoliŃiei pe care nu 
l-am pus încă în practică pentru că în acelaşi timp prin bugetul aprobat de dumneavoastră trebuie 
să modernizăm până la Minvest sau măcar acolo în faŃă la Minvest toată intrarea. DimineaŃa este 
un haos în faŃa Liceului Pedagogic cu copii care sunt duşi de părinŃi la şcoală şi atunci acolo va fi 
sens unic, cu variantă menŃinută de PoliŃie. Nu am putut să o schimbăm nicicum, ei au venit cu 
specialişti şi au spus “în următoarele 2-3 luni trebuie să creăm sensuri pe bulevard, sensuri înspre 
Casa de Cultură”. 

Dl.Panduru Carol 
 Cu prelungire pe Blaga? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Toată Ńara este aşa.Au făcut şi în Bucureşti, toate sunt pe sensuri unice de la o intersecŃie 
la alta. Nu avem altă soluŃie.  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Cea mai ieftină soluŃie. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 DimineaŃa este coada de la Casa de Cultură până la Judecătorie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 HaideŃi, faceŃi! Eu sunt de acord cu tot ce aŃi spus dumneavoastră, să avem patrimoniu 
mai mare. De ce spuneŃi că au reuşit unii să ia şi noi nu? HaideŃi, faceŃi demersurile care trebuie 
făcute pentru că noi suntem de acord  să luăm clădirea asta şi să fie a noastră.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule, jumătate să ne dea! 
 Dl.Ghergan Florian 
 PuneŃi pe ordinea de zi o hotărâre de consiliu prin care să treacă la noi, mergem la 
Guvern sau unde trebuie, să refacem tot patrimoniul. Dacă mai sunt situaŃii de genul acesta, unde 
putem să obŃinem din partea Guvernului, haideŃi, faceŃi demersurile. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 StaŃi, am uitat! Noi am cedat şi Primăria, Primăria nouă de acolo am cedat-o Bibliotecii 
JudeŃene. Trebuie să stăm şi noi undeva, avem servicii încontinuu. Mereu ni se aruncă în spate 
atribuŃii, mereu. 
 Dl.Ghergan Florian 
 PuneŃi pe ordinea de zi că noi vă susŃinem, nu este nici o problemă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 FaceŃi lobby şi la Consiliul JudeŃean pentru că accesarea unui patrimoniu se face prin 
votul Consiliului local de donare şi de acceptare a Consiliului judeŃean în acelaşi timp sau mă 
rog, în aceleaşi hotărâri. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, noi suntem reprezentanŃii unor partide. Vorbim cu colegii noştrii care 
sunt reprezentanŃi în Consiliul judeŃean şi susŃinem un astfel de demers. Trebuie prima dată să 
începem să spunem ce vrem, să veniŃi cu hotărâre de consiliu şi noi vă susŃinem. Asta nu este o 
problemă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am avut în vedere pentru că … Acum, stabilind aici lângă toaletă, pentru că aici este 
vorba, sala de şedinŃă luate în calcul, sigur şi eu şi Florin Oancea, am luat în calcul chiar 
reducerea sălii festive. După aceea am spus că totuşi este o sală prea reprezentativă ca să nu mai 
fie pentru că aici de multe ori veniŃi şi dumneavoastră, sunt şi şedinŃe de pensionari. Atunci, am 
găsit o soluŃia – domnul Adrian Mane a fost astăzi şi a găsit soluŃia de legătură – printre toaletă şi 
sala festivă, direct cu ce? Cu partea comisariatului, cu holul care dă direct în camere. 10 camere 
sunt doar în partea aceasta de la intrare în comisariat pe dreapta. Ei mai au patrimoniu şi pe 
stânga suficient cât să stea Consiliul JudeŃean 1000 de ani, să se mute aici dacă vrea dar aici în 
dreapta, vreau să vă spun, ieşiŃi aici afară să vedeŃi că nu se întâmplă nimic.Nu este absolut 
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nimeni. Mai sunt pensionarii, domnul Homoştean cu asociaŃia, dar care este în spate, care intră în 
curte. Aici este clădirea care dă exact în a noastră.                                                                            
 D-na Mermezan Ana Elena 
 O problemă vreau să ridic vis-a-vis de faptul că aŃi închis circulaŃia aici, la ieşirea de la 
Bacus. Nu ştiu a cui a fost acea idee dar până când se reglementează de către PoliŃie sensul de 
circulaŃie, poate ar fi bine să fie redeschis aşa cum a fost înainte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acum se lucrează. 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Accesul este interzis cu excepŃia riveranilor şi a maşinilor care fac distribuŃia.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu asta vroia să spună doamna consilier. Vă întrerup eu. Astăzi s-a semnat cu domnul 
director Szots contractul. Până nu am semnat contractul cu Drumurile JudeŃene nu am putut  
demara lucrările. A fost o chestiune de timp. 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Să se deblocheze, să se circule. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am deblocat  astăzi, astăzi la ora 10 la mine în birou s-au adunat toŃi responsabilii şi au 
deblocat. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu ştiu dacă aŃi văzut ce aglomerat este la ora 4. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cum să nu văd?! De asta am renunŃat la bordurile pietonale, la aleile pietonale. Nici pe 
stânga nici pe dreapta nu mai avem alei pietonale. Maşinile se înmulŃesc în zona asta cu o 
intensitate care ne depăşeşte. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Consiliul local sprijină mişcarea sportivă din municipiul Deva. Mai mulŃi cetăŃeni mi-au 
solicitat să punem un baner la Sala Sporturilor cu Consiliul Local şi Primăria Deva, aşa cum 
există la Stadionul Cetate. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Aş vrea să ridic o problemă pe DN7. Nu există nici o trecere de pietoni de la semafor şi 
până la biserică. ToŃi cei care trec  dincolo  de DN7 din oraş trec pe partea cealaltă trebuie să 
ocolească foarte mult. Dacă vrea executivul să vedem, se poate face o trecere de pietoni, probabil 
în faŃa Apaprod-ului.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Biserică? Care din ele? Probabil biserica franciscană. De la franciscană? 
 Dl. Ghergan Florian 
 Nu. De la semafor până la Biserica baptistă nu există nici o trecere. Facem una în faŃa 
Apaprod-ului. Am colegii mei care au o problemă deosebită şi este pericol de accident şi toate 
firmele care sunt acolo au probleme. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mai vă spun ceva, şi cu limitare de viteză că altfel este mai mare problemă. 
 Dl. Ghergan Florian 

Cu ce trebuie. Eu întreb colegii dacă se poate face, dacă nu, o să iniŃiez un proiect. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

AŃi văzut şi dumneavoastră că s-a deblocat tronsonul Lugoj în valoare de 11,78 miliarde 
de euro. În sfârşit pentru că se spunea că nu se mai face, de aia eram speriaŃi. 
 Dl.Ghergan Florian 

Domnule director, se poate face o trecere de pietoni acolo sau trebuie altceva?  
 Dl.Szots Ludovic 
 Trebuie să vedem exact unde se poate face. 
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 Dl. Ghergan Florian 
 În faŃa societăŃii Apaprod. 
 Dl.Szots Ludovic 

Domnule consilier, discutăm şi cu domnul Brânzan că deocamdată tot la ei este … 
 Dl.Ghergan Florian 

Bun dar haideŃi să facem o solicitare. 
 Dl.Szots Ludovic 

Solicitare da. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Din partea Primăriei domnului Brânzan. Să fie în faŃa societăŃii Apaprod. Vă rog frumos. 
 Dl.Panduru Carol 
 Este foarte greu acolo că este intrare şi spre Kogălniceanu, este intersecŃie foarte mare. 
Mai încoace se poate face.  
 Vreau să ridic încă o dată problema pe care de 8 ani o ridic. Domnule Primar, haideŃi să 
facem  aici în faŃa Primăriei, intră care cum vor, aici este dezastru. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Acum facem, acum a semnat. Nu am putut. Sunt singurii bani pe care i-am avut pe 
reparare şi abia i-am găsit. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Cine are în intreŃinere acele limitatoare de viteze care sunt montate prin oraş?  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Szots, mai vrea doamna Mermezan încă 6 limitatoare. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Nu. Vreau să vă spun că cele care sunt la biserica din Ceangăi, la ieşire înspre Simeria, au 
sistemele de prindere sunt ieşite şi pot afecta roŃile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Szots, furnizorul dumneavoastzră auziŃi că are probleme. 

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