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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 01 aprilie  2011  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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.564/2011. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 14 consilieri din numărul total de 17 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Costa 
Cosmin Cristian, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 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.Pogocsan Ferdinand 
Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă 

ca şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 14 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl 
Ghergan Florian, dl.Lazar Danil şi dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
Viceprimar Costa Cosmin Cristian, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, 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.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 14 martie 2011, însoŃit de un proces-verbal 
în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Înainte de a trece la prezentarea procesului verbal aş dori să vă prezint Referatul 

constatator nr. 11279/2011 prin care se constată încetarea de drept a calităŃii de consilieri a d-lor 
consilieri Cuiava Dorel, David Ioan, Oană Dorin şi Panduru Carol. Referatul este întocmit în 
data de 29 martie, ca urmare a adresei Secretariatului General al Partidului NaŃional Liberal nr. 
562. łinând seama de prevederile art.9 alin.2 lit. h' din Legea privind statutul aleşilor locali nr. 
393 potrivit căreia pierderea calităŃii de membru al partidului politic sau a organizaŃiilor 
minorităŃilor naŃionale pe a căror listă a fost ales atrage după sine încetarea de drept a mandatului 
de consilier, luând în considerare prevederile art.9, alin.3 din acelaşi act normativ, faŃă de cele de 
mai sus în temeiul art.12 din aceiaşi Lege, respectiv Statutul aleşilor locali, urmează a fi adoptată 
o hotărâre în prima şedinŃă ordinară a Consiliului local prin care să se constate încetarea 
mandatului celor patru consilieri. Semnează Primar Mircia Muntean şi Secretar Socol Augustin. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Am dispus încetarea mandatelor celor patru în prima şedinŃă ordinară din luna aprilie. 
Dl.łonea Vasile 
DaŃi-mi voie. Astăzi, ei au dreptul de vot, consilierii? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu. 
Dl.łonea Vasile 
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Legea dispune, nu domnul Primar, legea dispune încetarea mandatului de consilier. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule consilier, dacă vă uitaŃi pe convocator… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dar ce ai cu mine, doamne fereşte?! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule consilier, dacă vă uitaŃi pe convocator vedeaŃi, convocatorul este întocmit  

pentru 17 consilieri, nici nu aveau unde să semneze, situaŃie în care participarea nu putea fi 
îngrădită dat fiind faptul că şedinŃa este publică, iar în ceea ce priveşte dreptul de vot până la … 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu am absolut nimic de comentat. Sunt total de acord.  
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 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 procesul verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 14 martie 2011, însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.   

 
Sinteza procesului-verbal din 14 martie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara prin DispoziŃia Primarului nr.465/2011, 
cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 19 puncte si 4 puncte suplimentare. S-au 
adoptat 21 de hotarari, respectiv Hotarari de la nr.55-75. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a 
formulat până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în 
sedinta din data 14 martie 2011.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 14 martie 2011. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 14 martie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
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. Acordarea titlului de “Cetatean de onoare” al municipiului Deva, domnului 
Marius Oprea; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean  
2. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinŃa familiala D+P+E” Deva, str.M.Sadoveanu, f.n., judetul 
Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire garaj in continuarea bateriei de garaje – Tronson A” Deva, Al.Teilor, 
f.n., judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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4. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
„Modificari interioare si realizare acces din exterior – schimbarea destinatiei din 
apartament in farmacie” Deva, str.Bejan, bl.72, ap.11, judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

“Realizarea unei cai de acces la boxa situata la demisolul blocului 44A” Deva, b-
dul N.Balcescu, bl.44A, sc.B, judetul Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 

“Locuinta unifamiliala S+P+M si imprejmuire” Deva, zona Archia, f.n., 
jud.Hunedoara; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea actualizarii devizului general al obiectivului de investitie “Reabilitarea 

ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului 
National Decebal Deva” ca urmare a aplicarii procedurii de achizitie publica si a 
atribuirii contractului de executie lucrari societatii comerciale Comsid Tehnosteel 
SRL, precum si aprobarea executarii unor lucrari suplimentare; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dl. Primar Mircia Muntean: 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatorul proiect de hotarare: 

1. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local Deva nr.128/2002 pentru 
modificarea Hotararii Consiliului local nr.336/2001 privind stabilirea si sanctionarea 
contraventiilor la unele norme de convietuire sociala, ordine si liniste publica, comert, transport, 
gospodarire, curatenie, salubritate, intretinere si conservare a mediului in municipiul Deva;  

 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completată.         

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14 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.1 si punctul suplimentar se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
prezenŃi, iar potrivit art.45 alin.2 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:2-7 
se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie.   

 
 
 

I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
“CetăŃean de onoare” al municipiului Deva, domnului Marius Oprea.   

În câteva cuvinte, domnule Preşedinte, aş vrea să-l prezint pe Marius Oprea. Este cel care  
în urmă cu 4 ani de zile la lansarea programului la Timişoara de candidatură a lui Crin 
Antonescu şi-a prezentat în faŃă la peste 250 de persoane proiectul pentru ceea ce am construit în 
faŃa Prefecturii din municipiul Deva, ceea ce a văzut dânsul, cum a văzut dânsul, în  simplitatea 
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lui, o simplă cruce, un simplu monument legat de stânca în care a fost arestat Ogăranu. Cu toŃii 
probabil şi dacă nu aŃi reuşit să vedeŃi acum în zilele acestea pe HBO filmul lui Ogăranu, vi-l 
recomand că probabil avem cu toŃii de învăŃat din acele timpuri şi să nu mai repetăm niciodată 
acele orori ale trecutului.  

Mai departe, domnul Marius Oprea a fost consilier al Premierului Călin Popescu 
Tăriceanu. Prin lobby  pe care l-a făcut pentru municipalitate am obŃinut din rezerva de stat 30 de 
miliarde de lei pentru infrastructura bazinului Aqualand, singurii bani pe care Primăria 
Municipiului Deva în mod substanŃial i-a obŃinut - cel puŃin în ultimii 16 ani de când 
subsemnatul conduc onor acest municipiu, singurii bani pe care i-am obŃinut pentru 
municipalitate.  

Restul meritelor, cred că ar fi dânsul îndreptăŃit să-l ascultaŃi. Eu susŃin nominalizarea 
dânsului şi solicit votul dumneavoastră pentru declararea ca cetăŃean de onoare al municipiului 
nostru.Vă mulŃumesc.  

De asemenea, sunteŃi invitaŃi cu toŃii, şi cei din executiv, şi cei din consiliu la un 
simpozion de circa 20 de minute la Casa de Cultură. AveŃi încuviinŃarea mea, şi unii şi ceilalŃi, 
aveŃi invitaŃii speciale în Casa de Cultură. MulŃumesc. 

D-na Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a votat cu 2 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Deci, nu s-a pronunŃat. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Comisia de analiză a oportunităŃii acordării titlului de cetăŃean de onoare a votat proiectul  

de hotărâre, a vizat acest proiect de hotărâre cu 1 vot “împotrivă” şi 6 voturi “pentru”. 
 Dl. Marius Oprea 
 Ce să vă spun?! Sunt emoŃionat în primul rând pentru că de fiecare dată când vin aici în 
Hunedoara îmi aduc aminte de un moment important al vieŃii mele, când m-am căsătorit. Cred că 
sunt singurul român care a făcut între Sfatul Popular şi biserică vreo 400 de km. Eu sunt 
braşovean de loc, dar am lucrat 7 ani la Sarmisegetuza, la Ulpia, lângă HaŃeg. Când m-am 
căsătorit am pus o condiŃie soŃiei mele, să ne căsătorim în biserica de la Densuş şi când a fost 
acel ceas minunat al căsătoriei noastre am venit cu ea la Densuş. Nu am să uit niciodată acea 
călătorie minunată şi cununia noastră la Densuş care a fost oficiată de Părintele Daniel, cel care 
acum este Episcop şi atunci era călugăr acolo la Densuş. 
 Mă leagă de Hunedoara foarte multe amintiri minunate. Nu întâmplător atunci când am 
avut ocazia, pentru că a fost într-adevăr o ocazie, un fost deŃinut politic mi-a lăsat practic o 
moştenire la Sarmisegetuza, o casă, pe care am răscumpărat-o cu o sumă foarte mică de bani,  
singura mea proprietate ca să zic aşa, singura mea avere este aici în judeŃul Hunedoara. Am o 
căsuŃă la Sarmisegetuza şi sunt decis să mă fac hunedorean 100%, nu doar că m-am căsătorit la 
Densuş, dar voi deveni cetăŃean al acestui judeŃ. 
 Aici sunt cei mai frumoşi ani ai tinereŃii mele. Îi cunosc pe oamenii locului foarte bine, vă 
daŃi seama, dacă am lucrat vreo 7-8 ani aici, nu am lucrat doar cu lopata, ci cu oamenii şi m-am 
îndrăgostit de aceste locuri, de frumuseŃea lor, de frumuseŃea oamenilor, de ceea ce voi sunteŃi şi 
reprezentaŃi în fond. 
 Onoarea pe care mi-o face domnul Primar şi comunitatea din Deva, să ştiŃi că nu o voi 
uita niciodată şi din toate puterile mele voi face în aşa fel încât acest judeŃ care a fost atât de 
nepăstuit pe vremea comuniştilor şi după comunişti, să meargă mai bine, să nu mai sufere de 
pildă oamenii aceia, nenorociŃii aceia din blocurile de la Călan. Nu?! Dumneavoastră aŃi avut, 
aşa ca judeŃ vorbind, o situaŃie cu totul specială pentru că judeŃul a fost supraindustrializat. După 
revoluŃie totul s-a dus la fier vechi şi oamenii au rămas pe drumuri. Tocmai din cauza aceasta în 
Hunedoara sunt probleme sociale enorme. Putem lua caz cu caz, familie cu familie, om cu om. 
Oamenii de aici, din Hunedoara nu vor neapărat să fie asistaŃi, că nu sunteŃi genul de… 
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hunedorenii nu sunt chiar aşa de neajutoraŃi, dar niciunul dintre oamenii din judeŃul acesta pe 
care i-am cunoscut nu vrea să fie înşelat. CetăŃenii acestui judeŃ au fost înşelaŃi după ’89 încoace. 
Cred că este cazul să se termine cu asta şi cred că este timpul ca hunedorenii să-şi reprimească 
înapoi ceea ce au avut, demnitatea lor. 

Eu vă mulŃumesc pentru onoarea, domnule Primar, de a fi propus pentru acest titlu şi vă 
dau cuvântul meu de onoare, la rândul meu, că voi onora acest titlu. Vă mulŃumesc. 

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Personal nu am nimic cu domnul Marius Oprea, dar Ńinând cont de faptul că, conferirea 

titlului de cetăŃean de onoare al municipiului Deva la anumite persoane trebuie să fie rezultatul 
meritelor pe care persoana respectivă le-a avut sau le are în municipiului Deva, citind de 
asemenea Expunerea de motive a iniŃiatorului privind necesitatea şi oportunitatea adoptării 
acestei hotărâri în care iniŃiatorul spunea că domnul Marius Oprea are o serie de conferinŃe 
inedite şi seminarii de specialitate în Deva, reşedinŃa judeŃului Hunedoara, regiune unde a fost 
indentificarea de teren unde au fost înhumate astfel de victime şi apoi deshumarea rămăşiŃelor 
pământeşti ale acestora, Ńinând cont de referatul compartimentului de specialitate în care ne 
spunea că dintre cazurile de victime executate au fost identificate în judeŃul Hunedoara două 
morminte, unul în satul Glodghileşti comuna Burjuc iar celălalt în satul Băieşti comuna Pui, 
consider că cele două comune ar fi fost îndreptăŃite să iniŃieze un astfel de proiect de hotărâre 
prin care să confere titlul de cetăŃean de onoare domnului Marius Oprea, dar pentru că dânsul – şi 
repet, nu am nimic personal cu domnia sa, din punctul meu de vedere pentru municipiul Deva nu 
a făcut  mare lucru, eu cred că pentru greutatea care trebuie să se dea conferirii unor astfel de 
titluri, nu este nici oportun şi nici necesar ca titlul să fie conferit domnului Marius Oprea, motiv 
pentru care voi vota “împotriva” acestui proiect de hotărâre. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Am ascultat cu foarte mare atenŃie expunerea domnului fost viceprimar Florin Oancea. 

Este un tip bătăios, carismatic, dar uită - la fel cum spunea şi domnul profesor Marius Oprea    
să-şi prezinte trecutul, trecut de care subsemnatul nu am aflat, aşa cum nu am aflat decât foarte 
târziu şi acesta este adevărul şi cei care cunoaşteŃi istoria…În 1999 asupra unui coleg planează o 
suspiciune că ar fi fost informator şi colaborator al securităŃii. Scandalul care l-aŃi aflat ulterior, 
cu deconspirarea din septembrie 2003, cu cea din mai 2001 când presa locală deja ştia, este aici 
şi domnul Toma Vilc - care vă poate confirma, ulterior cu documentele pe masă în faŃa 
dumneavoastră am prezentat situaŃia liderului actual de la judeŃ. Nu am ştiut însă că domnul 
Oancea, un alt coleg de-al meu,  care provine din Pianu de Sus nu este nimeni altul decât nepotul 
primarului comunist timp de 20 de ani în acea localitate, sigur aghiotantul şi prietenul foarte bun 
al domnului Gheorghe Homoşteanu. Acum nu ştiu dacă dânsul face o pasiune şi-şi doreşte 
neapărat să voteze împotriva unui cetăŃean de onoare, dânsul fiind de altfel de foarte multe ori 
iniŃiator la cetăŃeni de onoare care nu au trecut prin Deva niciodată, care nu au scris o carte 
pentru municipiul Deva, nu au adus un ban pentru municipiul Deva şi putem să scoatem lista şi 
să - i citim pe toŃi, inclusiv procesele-verbale la care domnul Oancea a votat “pentru”. Domnia sa 
este liber să aleagă ce variantă vrea dânsul de vot. Eu am încredere că, consilierii care doresc să 
afle o dată şi o dată adevărul şi să facă lumină, vor da un vot favorabil astăzi istoricului Marius 
Oprea. Vom vedea cum va decide Prefectura mai departe. Eu zic că astăzi vom avea o majoritate 
ca să-i putem conferi acest titlu şi să nu ne facem încă o dată oraşul lui Dr. Petru Groza şi a altor 
lideri, Miron Cozma, şi a altor lideri care ne-au pătat şi ne-au murdărit imaginea pentru mulŃi ani 
de zile. Dacă domnul Oancea îl preferă pe Groza, atunci să voteze cu el şi cu unchiul lui de la 
Pianul de Sus şi dacă domnul Oancea vrea să voteze cu Marius Oprea şi cu democraŃia, atunci să 
voteze cu democraŃia şi cu Marius Oprea. 

MulŃumesc. 
Dl.łonea Vasile 
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Mie punerea pe ordinea de zi a acestui proiect, cu ziua de 1 aprilie... De ce spun asta?! 
Pentru conferirea titlului de cetăŃean de onoare mi se pare o treabă mult prea  importantă şi cu 
prea mare greutate şi dacă noi facem lucrul acesta oricum, fără nici o justificare, ducem în 
derizoriu acest titlu. Ce am mai declarat şi ieri la presă, eu dacă aş avea un asemenea titlu şi ar fi 
acordat oricui, l-aş duce şi l-aş depune înapoi şi nu aş mai avea nevoie de el. 

Eu am luat şi am studiat regulamentul de acordare a titlului de cetăŃean de onoare şi a 
altor oraşe, am zis că poate la noi sunt anomaliile astea. M-am uitat la Cluj, m-am uitat la 
Ploieşti. Se acordă titlul de cetăŃean de onoare pentru merite strict legate de municipiu. De 
exemplu la Cluj, fiecare frază pentru care se acordă titlu se termină cu Cluj Napoca, cu 
municipiul Cluj Napoca. Promovarea imaginii, probleme deosebite, de activitate deosebită în 
municipiul Deva ştiinŃifică, culturală, ş.a.m.d. 

Eu pe domnul Marius Oprea nu-l cunosc, nu am auzit nici să fie un mare istoric, nu am 
citit nici capodoperele dumnealui. Am auzit în schimb şi am citit în Referat şi Expunerea de 
motive că ar avea nişte merite legate de descoperirea unor oseminte a unor martiri, adevăraŃi 
luptători anticomunişti nu de cei apăruŃi acum după căderea comunismului. După căderea 
comunismului au apărut atâŃia anticomunişti, dar nu au cu cine să se lupte, că a murit 
comunismul, înŃelegeŃi?! Asta este toată durerea! Aceia au fost adevăraŃii martiri, dar meritele 
dumnealui sunt legate de Glodghileşti, de Pui, de alte localităŃi. Nu văd ce-l îndreptăŃeşte şi ce ne 
îndreptăŃeşte pe noi să acordăm un asemenea titlu şi cu ce a contribuit dumnealui într-adevăr ca 
să promoveze şi să ajute oraşul Deva şi să fie un fiu – ca să spunem aşa, cu care să ne mândrim, 
al oraşului Deva?!  Sau să fi făcut ceva pentru Deva chiar dacă nu este din localitate. Titlul nu se 
leagă neapărat de locul de naştere sau de locuinŃa celui care-l primeşte, dar se leagă de nişte 
merite deosebite legate de oraşul care-i acordă acest titlu. De aceea mi se pare că ducem în 
derizoriu acest titlu şi o să ne trezim mâine poimâine cu fel de fel de personaje, prietene sau 
neprietene sau cu interesate sau neinteresate că vor primi titlul de cetăŃean de onoare. De fapt, să 
ştiŃi că acest titlu, ca să o spunem pe cea dreaptă şi să fim cinstiŃi şi corecŃi, este dorinŃa de 
răzbunare a domnului Primar Mircia Muntean împotriva Preşedintelui Consiliului JudeŃean 
Mircea MoloŃ. Domnul Marius Oprea a fost cel care a întărit “zisa” domnului Primar că Mircea 
MoloŃ a fost turnător. O fi fost şi turnător, mai puŃin mă interesează. Până acum erau prieteni, 
erau la cataramă, erau amici, erau colegi politici şi dintr-o dată s-au trezit duşmani neîmpăcaŃi şi 
unealta prin care domnul Primar vrea să-şi execute duşmanul este domnul Marius Oprea. Pentru 
asta-l face cetăŃean de onoare. Nu ştiu dacă este un merit care-l îndreptăŃeşte să fie cetăŃean de 
onoare al oraşului Deva. 

Dl.Marius Oprea 
Domnule, mă jigniŃi! Eu nu sunt o unealtă, niciodată nu am fost o unealtă. 
Dl.łonea Vasile 
Voi vota “împotrivă”. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu consider că este regretabil că domnul Oprea este atras într-o dispută care Ńine de 

Partidul NaŃional Liberal. Noi, care suntem pe la P.N.L., ştim care sunt dedesubturile acestei 
manevre şi credem că această temă nu ar fi potrivit să fie promovată în acest moment. Dacă ar fi 
fost altă conjunctură nu aş fi ezitat să votez pentru a primi acest titlu, dar ştiind dedesubturile 
prefer să mă împotrivesc şi regret că domnul Marius Oprea a fost atras în această cacealma. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
StimaŃi colegi, este regretabil dar aşa se întâmplă întotdeauna, un adevăr care doare 

atrage după sine o pată neagră asupra unui moment care s-ar dori de fapt strălucitor. Aşa se 
întâmplă şi astăzi, încercăm să aruncăm anateme mai vechi sau mai noi, mai dureroase sau mai 
puŃin dureroase asupra unui moment festiv, care va fi până la urmă un moment festiv, acela de a 
conferii titlul de cetăŃean de onoare domnului Marius Oprea. 
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Domnul consilier łonea, în expunerea dânsului, avea dreptate cel puŃin dintr-un punct de 
vedere. Foarte mult din activitatea elaborioasă a domnului profesor Marius Oprea nu s-a 
desfăşurat în capitala judeŃului Hunedoara, în Deva, dar s-a desfăşurat - 99% foarte mult din 
activitatea dânsului în judeŃul Hunedoara şi sigur că este foarte greu unor profani să înŃeleagă 
dimensiunea unei activităŃi atunci când nu au cum să o înŃeleagă şi când nu au nici cel mai mic 
indiciu despre ceea ce se întâmplă. A descoperi două morminte, nimeni cred că sau foarte puŃini, 
sau cel puŃin care vorbesc sunt convins că nu-şi dau seama ce activitate, ce activitate de 
documentare, ce activitate de căutare, ce muncă elaborioasă de la arhivă şi până la săpături 
arheologice pentru a descoperii într-adevăr după 50, după 60 de ani osemintele unui luptător 
anticomunist, omorât de uneltele comunismului din acea vreme.  

Dar, ca să revenim şi la ce a făcut Marius Oprea pentru Deva. Vă aduceŃi aminte şi 
domnul Primar a prezentat-o, dar domnul Marius Oprea în modestia dânsului a spus că nu este 
nevoie, fiindcă cei care vor să recunoască acest lucru o fac oricând, cei care nu vor să recunoască 
nu o vor face niciodată, dânsul a venit cu aceea idee a monumentului din municipiul Deva 
închinat celor care au fost într-adevăr victimele instaurării comunismului în România, foarte 
mulŃi au plătit cu viaŃa acel curaj sau foarte puŃini care au  mai rezistat plătind cu o viaŃă amară 
curajul de a se opune instalării comunismului. 

Este un pionier din acest punct de vedere în România şi ca să vă întăresc spusele mele am 
să-l citesc pe Stephane Curtois de la Stiftung Konrad Adenauer, respectiv de la FundaŃia Konrad 
Adenauer care spune aşa: “Este unul dintre cei mai lucizi şi mai dinamici istorici români ai 
subiectului, respectiv comunismul şi istoria securităŃii în România şi abordează crimele 
comunismului. Şi-a asumat multe riscuri, ştiu că a fost de multe ori ameninŃat, însă Marius nu 
este doar un foarte bun istoric, ci un om foarte curajos”. PermiteŃi-mi să închid citatul şi cu 
convingerea şi datorită faptului că la rândul meu sunt istoric şi cunosc mai îndeaproape 
activitatea de istoric, de arheolog, de director al Centrului de investigare a crimelor 
comunismului din România, sunt onorat domnule Marius Oprea să pot să vă confer astăzi titlul 
de cetăŃean  de onoare al municipiului Deva. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 8 voturi pentru (dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Morar Marcel, dl.Costa  

          Cosmin Cristian, dl.Kovacs Francisc, dl. Birău  

          Mircea, dl. Cioroagă Mircea, d-na Mateucă  

         Mădălina şi dl.Borca Tiberiu) şi  

                    6 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florin,  

                                                   dl. Borbeanu Simion, d-na Mermezan Ana Elena,  

                                                  dl.łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 8 voturi pentru (dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Morar Marcel, dl.Costa  

          Cosmin Cristian, dl.Kovacs Francisc, dl. Birău  

          Mircea, dl. Cioroagă Mircea, d-na Mateucă  

         Mădălina şi dl.Borca Tiberiu) şi  

                    6 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florin,  

                                                   dl. Borbeanu Simion, d-na Mermezan Ana Elena,  

                                                  dl.łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 8 voturi pentru (dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Morar Marcel, dl.Costa  

          Cosmin Cristian, dl.Kovacs Francisc, dl. Birău  

          Mircea, dl. Cioroagă Mircea, d-na Mateucă  

         Mădălina şi dl.Borca Tiberiu) şi  
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                    6 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florin,  

                                                   dl. Borbeanu Simion, d-na Mermezan Ana Elena,  

                                                  dl.łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 8 voturi pentru (dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Morar Marcel, dl.Costa  

          Cosmin Cristian, dl.Kovacs Francisc, dl. Birău  

          Mircea, dl. Cioroagă Mircea, d-na Mateucă  

         Mădălina şi dl.Borca Tiberiu) şi  

                    6 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florin,  

                                                   dl. Borbeanu Simion, d-na Mermezan Ana Elena,  

                                                  dl.łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 8 voturi pentru (dl. Pogocsan Ferdinand, dl. Morar Marcel, dl.Costa  

          Cosmin Cristian, dl.Kovacs Francisc, dl. Birău  

          Mircea, dl. Cioroagă Mircea, d-na Mateucă  

         Mădălina şi dl.Borca Tiberiu) şi  

                    6 voturi împotrivă (d-na Chişotă Roxana, dl. Oancea Nicolae Florin,  

                                                   dl. Borbeanu Simion, d-na Mermezan Ana Elena,  

                                                  dl.łonea Vasile şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.77/2011 
 
Dl. łonea Vasile 
Cu câte voturi s-a votat domnule? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Cu 8 “pentru”. 
Dl. łonea Vasile 
Cu 8 voturi?! Care este majoritatea? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Hotărăşte domnul Prefect. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Majoritatea este de 9. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vă aşteptăm la simpozion la Casa de Cultură. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Potrivit regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52, şedinŃa prin care 

se conferă titlul de cetăŃean de onoare este statutar constituită în momentul în care participă 2/3 
din consilierii în funcŃie, iar votul se ia cu majoritatea celor 2/3. La ora actuală Consiliul local are 
17 consilieri, 2/3 din 17 consilieri sunt 12 consilieri, iar votul a fost adoptat cu 8 “pentru”. 

  
 
 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinŃa familiala D+P+E” Deva, 
str.M.Sadoveanu, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

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



 9 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.78/2011 
 

Punctul 3  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire garaj in continuarea bateriei de 
garaje – Tronson A” Deva, Al.Teilor, f.n., judetul Hunedoara.    

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.79/2011 
 
 
 

Punctul 4  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modificari interioare si realizare acces din 
exterior – schimbarea destinatiei din apartament in farmacie” Deva, str.Bejan, bl.72, ap.11, 
judetul Hunedoara.    

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.80/2011 
 

Punctul 5  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Realizarea unei cai de acces la boxa situata la 
demisolul blocului 44A” Deva, b-dul N.Balcescu, bl.44A, sc.B, judetul Hunedoara. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.81/2011 
 
 

Punctul 6  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire “Locuinta unifamiliala S+P+M si 
imprejmuire” Deva, zona Archia, f.n., jud.Hunedoara.    

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.82/2011 
 

Punctul 7  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii 
devizului general al obiectivului de investitie “Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea 
infrastructurii educationale a Colegiului National Decebal Deva” ca urmare a aplicarii procedurii 
de achizitie publica si a atribuirii contractului de executie lucrari societatii comerciale Comsid 
Tehnosteel SRL, precum si aprobarea executarii unor lucrari suplimentare.  

D-na  Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.83/2011 
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Punctul 1 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian   
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local Deva nr.128/2002 pentru modificarea Hotararii Consiliului local 
nr.336/2001 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la unele norme de convietuire 
sociala, ordine si liniste publica, comert, transport, gospodarire, curatenie, salubritate, intretinere 
si conservare a mediului in municipiul Deva;      

D-na  Chisota Roxana  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 14  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.84/2011 
 

Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Mai întâi aş vrea să cer executivului două rapoarte pe care le-am solicitat atât în plenul 
şedinŃei cât şi în scris, respectiv un raport de activitate al Serviciului de ecarisaj de la Sântuhalm 
şi o situaŃie cu toate firmele care sunt în asociaŃie cu Primăria. Am cerut acolo să mi se spună 
administratorul, reprezentantul Consiliului local în Consiliul de administraŃie al respectivelor 
societăŃi, cota de participaŃiune a Consiliului local şi situaŃia financiară a acestor firme. S-a 
încercat să mi se prezinte o situaŃie din care mi s-a scos de pe internet cred că situaŃia acestor 
firme, dar eu vreau o situaŃie completă aşa cum am cerut-o. Am înŃeles că situaŃia financiară nu 
se poate da încă pentru că termenul de depunere a bilanŃului contabil este undeva până în 15 
aprilie, dar vreau celălalt raport. 
 Mai vreau să supun atenŃiei executivului faptul că m-am întâlnit cu cetăŃenii din 
localitatea Sântuhalm şi mi-au solicitat să aduc în atenŃia aparatului administrativ trei probleme. 
În primul rând, presemnalizarea trecerii de pietoni de acolo, care este aproape de şcoală. Acolo 
ştim că s-au întâmplat foarte multe accidente şi am observat şi eu că nu este presemnalizată 
corespunzător. Mai este încă o problemă acolo, este o staŃie de autobuz pe partea dreaptă cum se 
merge înspre Hunedoara, nici acea staŃie nu este presemnalizată. Am văzut şi eu de foarte multe 
ori că şoferii care o iau spre Hunedoara merg cu foarte mare viteză fără să Ńină seama că acolo ar 
fi de fapt staŃia de autobuz şi pentru mijloacele de transport. Încă o problemă pe care au ridicat-o 
cetăŃenii din Sântuhalm este faptul că lor nu li s-au montat containere de colectare selectivă a 
deşeurilor şi într-adevăr acolo nu sunt amplasate asemenea containere. 
 M-am mai întâlnit cu cetăŃenii din zona Tudor Vladimirescu, de peste linie, şi mi-au 
solicitat să supun atenŃiei aparatului administrativ amenajarea unui loc de joacă pentru copii care 
sunt în acea zonă. În toată Deva sunt amenajate aceste locuri frumoase, unde copii pot beneficia 
de joacă în aer liber, acolo nu este nici un spaŃiu.  
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 Aş ruga să fie consemnate în procesul verbal şi o să depun şi o cerere scrisă în acest sens 
dar, problema cea mai acută care ar trebui rezolvată este aceea cu trecerea de pietoni din 
Sântuhalm şi acea staŃie de autobuz pentru că ştim că s-au întâmplat accidente şi se mai pot 
întâmpla în continuare. 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Interesant că nu ne-am întâlnit la Sântuhalm, dar acea stradă ar trebui un pic reparată, este 
foarte stricată. 
 A doua problemă, este o zonă cam înspre capăt pe dreapta, sunt câteva familii de romi şi 
nu ştiu dacă ei sunt proprietarii de câini sau nu, dar oamenii, unii care mai lucrează sau fac munci 
agricole efectiv nu pot trece pe acolo. Ar trebui câinii aceea adunaŃi, sunt mulŃi, cel puŃin 15 câini 
sunt acolo. Efectiv sar şi la maşină, să nu mai vorbesc dacă eşti pe jos sau cu bicicleta, este jale. 
Pe dreapta, cum cobori pe strada Sântuhalmului sunt câini, nu în curte, sunt afară. Chiar acolo, la 
150 de metri de ecarisaj, este strigător la cer! Drumul acela un pic asfaltat. Într-adevăr nu este 
circulaŃie densă, dar este foarte spart. Acolo când intrăm domnule Viceprimar la asfaltări poate 
două  trei roabe de material ar rezolva plombarea străzii. 
 Când ne apucăm de asfaltat puŃin? Eu vorbesc numai de ISPA. Pe Eminescu imediat 
trebuie să treci numai cu tractorul. Este intersecŃia aceea cu Cloşca, este jale. Iarăşi s-a săpat 
acolo, iarăşi este drumul pe jumătate închis. A coborât asfaltul unde au săpat astă iarnă 
extraordinar de mult. Ar trebui să insistăm un pic. Acum eu nu vreau să zic, faŃă de Hunedoara 
stăm extraordinar de bine. 
 D.Viceprimar Morar Marcel 
 Va începe asfaltarea. 

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

lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 01 aprilie  2011 
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