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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 01 septembrie  2011  în şedinŃa de îindată  
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.1277/2011 
privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de indata in sedinta.  

La şedinŃa au participat 11 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Cuiava Dorel, Panduru Carol, Oană Nicolae Dorin, David Ioan, Cioroagă Miron, Birău 

Mircea, Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc, Pogocsan Ferdinand, Costa Cosmin Cristian, 
Morar Marcel, d-na Bora Carmen – căreia i-au fost delegate atributiile Secretarului municipiului 
Deva, directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
Dl. Marcel Morar 
Aş dori să faceŃi propunere pentru un preşedinte de şedinŃă având în vedere că cel ales pe 

o perioadă mai lungă…PoftiŃi, domnule. 
Dl.Cioroagă Miron 
Propun pe domnul Oană Nicolae Dorin. 
Dl. Marcel Morar 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 11 voturi pentru. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
În baza 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.1277/2011 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva de 
îndata în şedinŃă.  

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 11 consilieri  din 21 de consilieri cât 
formează Consiliul local. Şi-a anunŃat absenŃa doar domnul Borca Tiberiu Mircea, ceilalŃi 
consilieri nu şi-au anunŃat absenŃa. 
 La şedinŃă participă domnul Primar, domnii Viceprimari şi membri din mass-media şi 
colegii de la executiv. 
 Înainte de a da cuvântul domnului Primar pentru expunerea ordinii de zi şi votarea ordinii 
de zi, la rugămintea colegei Mateucă îi dau cuvântul, doreşte să adreseze o întrebare consiliului. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Aş vrea să cer părerea sau avizul Secretarei, doamnei Secretar sau doamnei care-l 
înlocuieşte pe domnul Secretar, să ne spună şi nouă condiŃiile de legalitate, pentru că în ultima 
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vreme tot primim diferite ameninŃări. Vrem să ştim exact, participăm la o şedinŃă absolut legală? 
Şi, mai vreau să întreb: de ce primele patru hotărâri, proiecte de hotărâri nu sunt semnate de 
Secretar? 
 MulŃumesc. 
 D-na Bora Carmen 
 Vă răspund la prima întrebare, privind legalitatea şedinŃei de consiliu de astăzi. Vă 
invederez că, având în vedere cele două adrese trimise de către InstituŃia Prefectului, Primăriei 
Municipiului Deva, respectiv adresa din 23.05.2011 şi cea din 30.05.2011, adrese care v-au fost 
înmânate şi domniilor dumneavoastră şi care conŃin prevederi contradictorii cu privire la cei 
patru consilieri care şi-au pierdut calitatea de membrii ai partidului pe listele căruia au fost aleşi, 
las la aprecierea Prefectului JudeŃului Hunedoara legalitatea constituirii acestei şedinŃe de 
consiliu, precum şi a hotărârilor care urmează a fi adoptate. 
 Cu privire la cea de-a doua întrebare, referitor la avizarea celor  trei proiecte de hotărâre, 
vă invederez faptul că m-am adresat InstituŃiei Prefectului cu privire la legalitatea acestor 
hotărâri, am înaintat în acest sens o adresă la care nu am primit încă răspuns. De asemenea, şi din 
acest punct de vedere, aşteptăm opinia domnului Prefect în ceea ce priveşte legalitatea acestora. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 AŃi înaintat Prefectului adrese cu privire la legalitatea acestor proiecte de hotărâri sau …? 
 D-na Bora Carmen 
 Nu, cu privire la legalitatea hotărârilor care se revocă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, ca să facem o precizare încă o dată pentru presă şi pentru toŃi cei care ne privesc, la 
baza dosarelor greşeala a aparŃinut Biroului Juridic din Primăria Municipiului Deva şi în special 
direct Secretarului, domnului Socol, care este înlocuitorul doamnei Laura şi nu este de drept 
Secretarul Primăriei Municipiului Deva. Dânsul a primit patru cereri semnate în fals de către 
MoloŃ, Ruşanu şi gaşca de consilieri. Acele falsuri au stat la baza acestor declaraŃii contradictorii. 
În primă fază Prefectura când a aflat de ele a zis “domnule, până să se verifice sau să nu se 
verifice sau nu există un proces în contencios, noi spunem că este legală”. Când au văzut însă că 
s-au deschis câte trei procese dintre care unul şi penal – nu, domnule Oană ?! pe adresa celor 
care au falsificat semnăturile de demisie din funcŃia de consilieri a celor aleşi de drept de către 
populaŃia municipiului Deva, Prefectul a revenit şi a spus “cei patru consilieri sunt de drept şi pot 
vota”. Ca urmare, în urmă cu o lună de zile am votat bugetul rectificat, care tot printr-un mic 
şantaj făcut de anumite persoane în situaŃia aceasta, a fost blocat timp de o lună, o lună de zile! 
Ieri, împreună cu doamna Oprişiu am reuşit să-l deblocăm şi să arătăm veridicitatea şi de astăzi 
noi putem opera pe bugetul pe care dumneavoastră şi cei patru în drept l-aŃi aprobat în urmă cu o 
lună de zile.  

Aşa că, telefoanele care le primiŃi de la avocaŃii domnului Oancea - că sunt de la 
Bucureşti, că sunt de la Piteşti, că nu ştiu de pe unde, cu reprezentanŃi prin Geoagiu şi nu ştiu ce 
cutie poştală din Gelmar, este treaba lor. Noi avem un buget care este operaŃional. Dacă asupra  
acestui buget are vreo problemă DirecŃia economică, să o spună acum, noi operăm şi facem plăŃi 
în urma votului dumneavoastră şi în urma legalităŃii stabilite de Prefectul JudeŃului Hunedoara. 

Am avut şi ieri şi astăzi două întâlniri cu Prefectul, la care nu am fost singur, au fost şi 
domnii Viceprimari şi doamna Oprişiu, ne-a spus “cei patru consilieri sunt în drept, cei doi 
viceprimari de astăzi vor fi repuşi în funcŃie, noi vă susŃinem şi aceasta este temeinicia 
legalităŃii”.  

Atâta timp cât domnul MoloŃ - care nu vrea să recunoască acele falsuri făcute, acele patru 
cereri depuse în fals, nu se poate stabili de către Prefectură sub nici o formă eliberarea din funcŃie 
a celor doi viceprimari indiferent ce veŃi face. Domnul MoloŃ trebuie să retragă acele declaraŃii, 
să-i numească pe consilierii de drept, să-i revoce dacă vrea peste o lună şi atunci va putea să-şi 
nominalizeze alŃi viceprimari. Până când nu revine asupra falsului făcut de domnia sa…evident 
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că refuză şi nu vrea să-şi asume această chestiune pe care a greşit-o sau a făcut-o la beŃie Tibi 
Balint în numele lui, cine a făcut-o trebuie să revină asupra… AŃi înŃeles cred că speŃa, pentru că 
altfel nu puteam funcŃiona, Primăria, nu mai puneŃi alte întrebări, nu putea indiferent cât ne-am fi 
luptat noi şi ce tertipuri avocăŃeşti am fi avut de mult cei doi viceprimari erau schimbaŃi. Ei nu 
pot fi schimbaŃi atâta timp cât, repet, s-au făcut acele patru falsuri reale. Le punem la dispoziŃie 
de 1000 de ori dacă trebuie să le vedeŃi şi dumneavoastră. Nu poate înceta scandalul în Primărie 
până când domnul MoloŃ nu revine la nominalizarea persoanelor alese în drept de populaŃie, 
după care poate să-i dea sigur partidul din care face parte – nu-l mai nominalizez aici, să-i de-a 
afară, să spună “aceste persoane nu ne reprezintă şi băgăm pe Sturza şi pe cine vrea domnia sa”, 
în acelaşi timp poate să-i schimbe şi pe viceprimari. Au greşit-o, trag şi nu vor putea să-i 
schimbe niciodată până nu se revine, iar ei nu vor reveni pentru că automat şi-ar recunoaşte 
falsurile, vina.  

Domnul Socol a fost dus în eroare. La rândul lui nu poate nici să spună că da, nici să 
spună că nu, că a luat falsurile şi le-a trimis pe sub mână la Prefectură, Prefectura a zis 
“domnule, poate-s reale!”. Asta a fost situaŃia, asta este situaŃia reală. Nu este nimic greu de 
înŃeles. Dumneavoastră dacă aŃi fi aleasă consilier local vă convine să intre altul paraşutat, v-ar 
conveni? Nu v-ar conveni, asta nu le convine nici lor. Ca urmare, s-au deschis procese. Probabil 
că instanŃa care se va pronunŃa în decembrie, în ianuarie va stabili dacă avem dreptate noi sau 
domnul MoloŃ, şi în februarie vom avea noii consilieri sau noii viceprimari. Dar, până atunci, nu 
există nici o şansă să ne învingă, este foarte clar. Indiferent ce tertipuri vor fi, cei doi viceprimari 
şi cei patru consilieri nu vor mai putea fi schimbaŃi. Repet, una dintre dovezi este bugetul 
clarificat ieri definitiv şi care este operaŃional. MulŃumesc. 

Dl.Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, de ce nu aşteptăm să primim răspuns de la Prefect, cum spune 

doamna jurist? Normal dânsa este Secretarul Primăriei şi normal ar trebui ca dânsa să-şi de-a 
acordul. Nu este normal ca dânsa să nu semneze. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi-a dat. Prefectura şi-a dat acordul şi a validat. 
Dl.Kovacs Francisc 
Păi nu şi-a dat, că nu a semnat proiectele de hotărâri. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, a dat acordul în cursul zilei de ieri. Dumneavoastră aveŃi drept de vot, votaŃi s-au 

nu. Noi avem probleme pe care trebuie să le rezolvăm că nu o făceam de… 
Dl.Kovacs Francisc 
Eu zic ca doamna jurist să semneze proiectele de hotărâre şi atunci nu avem nici cea mai 

mică reŃinere. De ce trebuie dânsa să aştepte părerea Prefectului? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Le semnează cu obiecŃiunile pe care le-a anunŃat. CitiŃi obiecŃiunile care le-aŃi prezentat 

aici. Asta a fost stabilită în urma şedinŃei de astăzi. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Deci, haideŃi să revenim.Dau cuvântul domnului Primar pentru a prezenŃa ordinea de zi a 
şedinŃei de astăzi. 

Dnul Primar Mircia Muntean 
            Ordinea de zi este următoarea: 
 

I. Proiecte de hotărâre, privind: 
1. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.214/2011 privind schimbarea domnului 

Morar Nicolae Marcel din functia de viceprimar al municipiului Deva;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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2. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.215/2011 privind schimbarea domnului 
Costa Cosmin Cristian din functia de viceprimar al municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.216/2011 privind alegerea viceprimarului 

municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Revocarea Hotararii Consiliului local nr.217/2011 privind alegerea viceprimarului 
municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consiliului local 
al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea noului stat de functii si a organigramei pentru personalul din cadrul 

Serviciului public local de asistenta sociala, serviciu cu personalitate juridica, 
subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Transmiterea in administrare a imobilului in suprafata utila de 375,59 mp, situat 

in Deva, Bdul 1 Decembrie nr. 20B, parter si etaj I , catre Serviciului comunitar 
pentru cadastru si agricultura, subordonat Consilului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea Devizului general recalculat pentru lucrari de interventie in vederea 

cresterii performantei energetice a blocului de locuinte nr.8, Piata Victoriei, 
municipiul Deva; 

IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.333/2009 privind aprobarea Studiului 

de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia „Noi 
 capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii 
regenerabile » cu modificarile si completarile ulterioare; 

IniŃiator Consilier Morar Nicolae Marcel   
12. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.334/2009 privind depunerea proiectului 

„Noi capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de 
energii regenerabile” la administratia fondului pentru mediu pentru finantare 
nerambursabila prin programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice 
de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si 
energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei 
si solului, cu modificarile si completarile ulterioare 

IniŃiator Consilier Morar Nicolae Marcel   
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II. Diverse 
La ordinea de zi prezentată avem trei hotărâri care au nevoie de 2/3, hotărârea nr.5, 8 şi 9.  

Pentru că suntem în sală doar 11, deci majoritatea simplă, aş avea rugămintea să le retragem până 
la şedinŃa viitoare când revine şi domnul Borca cu care am discutat adineaori şi vom putea 
beneficia de o majoritate. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Există un punct suplimentar. 
Dnul Primar Mircia Muntean 
Şi punctul suplimentar care a şi făcut obiectul şedinŃei de astăzi şi anume, suplimentarea 

ordinii  de zi cu proiectul: 
1.  Aprobarea suportarii de la bugetul general a municipiului Deva a sumei de 1.000.000 
lei pentru stingerea incendiului produs la Rampa de gunoi a municipiului Deva  

IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul Primar. Deci, cele 3 proiecte se retrag şi 
rămân cu 1 punct suplimentar. 
  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
I. Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.214/2011 privind 

schimbarea domnului Morar Nicolae Marcel din functia de viceprimar al municipiului Deva.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică? 
Dl.David Ioan 
Aviz favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Aici necesită vot secret. Vă rugăm să pregătiŃi buletinele de vot. 
Invit pe toŃi consilierii pe rând să intre în cabinele special amenajate pentru a-şi exercita  

votul. 
 
 Se distribuie buletinele de vot si consilierii locali voteaza in cabinele de vot special 

amenajate 

Presedintele de sedinŃă, d-na Bora Carmen, precum şi d-nii consilieri David Ioan şi 

Pogocsan Ferdinand procedează la numărarea voturilor exprimate. 

 
Dl.David Ioan 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul  votului secret: 
- 11 consilieri prezenŃi, 11 voturi valabil exprimate, 11 voturi pentru. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
łinând cont de prevederile art.45 alin.5 din Legea administraŃiei publice şi de votul secret 

exprimat de dumneavoastră  a fost adoptată Hotărârea nr.249/2011. 
 

Punctul 2  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.215/2011 privind 

schimbarea domnului Costa Cosmin Cristian din functia de viceprimar al municipiului Deva 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Comisia juridică? 
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Dl.David Ioan 
Aviz favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să distribuiŃi buletinele de vot. 

 
 Se distribuie buletinele de vot si consilierii locali voteaza in cabinele de vot special 

amenajate 

Presedintele de sedinŃă, d-na Bora Carmen, precum şi d-nii consilieri David Ioan şi 

Pogocsan Ferdinand procedează la numărarea voturilor exprimate. 

Dl.David Ioan 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul  votului secret: 
- au fost 11 consilieri prezenŃi, 11 voturi valabil exprimate, 11 voturi în favoarea revocării 

hotărârii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Conform dispoziŃiei art. 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice locale 215/2001 cu 

modificările ulterioare, Ńinând cont de votul exprimat de dumneavoastră respectiv 11 voturi 
pentru adoptarea proiectului de  hotărâre a fost adoptată Hotărârea nr. 250/2011. 

 
Punctul 3  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.216/2011 privind 

alegerea viceprimarului municipiului Deva. 
Dl.Oană  Nicolae Dorin 
Comisia juridică? 
Dl.David Ioan 
Aviz favorabil. 
Vă rog să distribuiŃi buletinele de vot pentru exprimarea votului. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Atâta timp cât sunt distinşii reprezentanŃi ai presei aş vrea să le readuc o temă, foarte 

importantă. Ar trebui să întrebăm colegii noştrii consilieri care lipsesc astăzi din plenul şedinŃei 
pentru o problemă totuşi a oraşului. De ce în urmă cu 2 luni când am vrut să preîntâmpinăm 
situaŃia creată la groapă şi am alocat şi postul de pază şi permanent poliŃia în zonă şi curăŃirea 
albiei între dig şi Mureş, care sunt aceşti consilieri? Oare va avea cineva vreodată curajul să 
întrebe dintre actualii reprezentanŃi ai presei şi chiar alte instituŃii care se ocupă cu aceste 
probleme, ar avea curajul să întrebe unde sunt şi cine au fost cei care acum 2 luni au cerut 
diminuarea sumelor, neconstruirea punctului de pază la groapa de gunoi? Se pare că raportul 
poliŃiei este tot mai clar şi ar fi bine să întrebaŃi şi poliŃia, cine a făcut a făcut acel şantaj acolo? 
Cine şi-a permis să de-a foc în patru puncte o dată? Pun şi eu nişte întrebări ca şi dumneavoastră, 
dar văd că dumneavoastră nu le puneŃi, punem numai din alea care ne convin nouă. Eu cred că 
cei care lipsesc nu au venit de ruşine aici să spună că în urmă cu 2 luni s-au ridicat şi au spus “ce 
facem cu banii acolo, ce ordine, ce pază? Nu ne trebuie pază, nu ne trebuie ordine!” 

Greu de dat un răspuns, văd şi eu, şi mai greu de stins focul o dată pornit! 
 Se distribuie buletinele de vot si consilierii locali voteaza in cabinele de vot special 

amenajate 

Presedintele de sedinŃă, d-na Bora Carmen, precum şi d-nii consilieri David Ioan şi 

Pogocsan Ferdinand procedează la numărarea voturilor exprimate. 

Dl.David Ioan 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul  votului secret: 
- 11 voturi valabil exprimate, 11 voturi în favoarea revocării hotărârii. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
łinând cont de dispoziŃiile art. 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice locale 215/2001 

cu modificările ulterioare şi de votul exprimat de dumneavoastră, respectiv 11 voturi pentru 
adoptarea acestei hotărâri  a fost adoptată Hotărârea nr. 251/2011. 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.217/2011 privind 

alegerea viceprimarului municipiului Deva. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică? 
Dl.David Ioan 
Aviz favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să distribuiŃi buletinele de vot pentru votul secret. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş avea rugămintea, colegii mei de la cadastru când le eliberaŃi tot felul de documente … 

Unde-s domnii?  
Dl.Jarnea Horea 
Aici. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Când le eliberaŃi la domnii consilieri, colegii noştrii care nu au participat, tot felul de  

documente să-i rugaŃi că punctul 8 se referă la dumneavoastră, da? Privind transmiterea în 
administrare a imobilului in suprafata utila de 375,59 mp, situat in Deva, Bdul 1 Decembrie catre 
Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consilului local al municipiului 
Deva. Avem nevoie de 14 voturi acolo. 
 
 Se distribuie buletinele de vot si consilierii locali voteaza in cabinele de vot special 

amenajate 

Presedintele de sedinŃă, d-na Bora Carmen, precum şi d-nii consilieri David Ioan şi 

Pogocsan Ferdinand procedează la numărarea voturilor exprimate. 

 
Dl.David Ioan 
Vă rog să-mi permiteŃi să prezint procesul verbal cu privire la rezultatul  votului secret: 
- 11 consilieri prezenŃi, 11 voturi valabil exprimate, 11 voturi în favoarea revocării 

hotărârii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
łinând cont de dispoziŃiile art. 45 alin.5 din Legea nr. 215/2001 cu modificările ulterioare 

şi de votul exprimat de dumneavoastră cu 11 voturi pentru, s-a adoptat Hotărârea nr. 252/2011. 
Înainte de a da cuvântul domnului Primar pentru a spune în continuare ordinea de zi, 

doresc să rog pe cei din mass-media, o să le dau dacă au nevoie şi copia acestor hârtii, să Ńină 
cont de faptul că din lipsa colegilor de la şedinŃă domnul Torok Cornel Petre şi Cleşiu Cornelia 
nu pot beneficia de dispoziŃiile art.36, alin.3 şi 6 din Legea 18/1991 şi nu pot să-şi dobândească 
proprietatea pentru terenurile aferente construcŃilor de 100 mp şi 146 mp. În aceiaşi situaŃie 
sunt, pentru că nu se poate adopta proiectul de hotărâre nr.5, 8 şi 9 decât cu minimum 14 voturi 
şi prin lipsa colegilor nici nu putem pune în discuŃie. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Rugăm pe cei care aŃi întocmit, aceiaşi situaŃie, vreau să şi refacem precizarea. Cei care 

aŃi întocmit documentele la aceşti oameni şi le tot introduceŃi pe ordinea de zi, rugaŃii împreună 
cu dumneavoastră să şi vorbească cu domnii consilieri, că mulŃi sunt rude. Am găsit cazuri 
întâmplătoare, rudă cu domnul Moş, rudă cu domnul Ghergan, rudă cu …Atunci îi spuneŃi “da 
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domnule, nu din cauza mea Jarnea sau din cauză la domnul Kovacs sau din cauza la doamna 
Oprişiu ci din cauza vărului dumneatale nu a trecut” şi atunci poate, poate ... 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 În aceiaşi situaŃie sunt familia Vărnescu, Cornea, Ispas, Resiga, de la punctul nr. 9, care 

nu pot beneficia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dacă asta nu o faceŃi, atunci degeaba ni le tot trâmbiŃaŃi pe aici când ştiŃi sigur că sunt 

neoperaŃionale. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Vă rog să trecem la punctul 6. 
 

Punctul 5  - RETRAS 
 
Punctul 6  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru 

personalul din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Avizul comisiei juridice? 
Dl.David Ioan 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.253/2011 
 

Punctul 7  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului stat de functii si a organigramei pentru 

personalul din cadrul Serviciului public local de asistenta sociala, serviciu cu personalitate 
juridica, subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Avizul comisiei juridice? 
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Dl.David Ioan 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.254/2011 
 

 Punctul 8 - RETRAS 
Punctul 9 – RETRAS 
 
Punctul 10  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general recalculat pentru lucrari de 

interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocului de locuinte nr.8, Piata 
Victoriei, municipiul Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget? Nu s-a Ńinut. Comisia de urbanism? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
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A fost adoptată Hotărârea nr.255/2011 
 

Punctul 11  
Dl. Viceprimar Morar Nicolae Marcel  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.333/2009 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia „Noi 
 capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile » 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. Comisia de buget nu s-a Ńinut. Comisia de cultură? 
D-na Mateucă Mădălina 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.256/2011 
 

Punctul 12 
Dl. Viceprimar Morar Nicolae Marcel  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.334/2009 privind 

depunerea proiectului „Noi capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de 
energii regenerabile” la administratia fondului pentru mediu pentru finantare nerambursabila prin 
programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza 
energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea 
calitatii aerului, apei si solului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică aviz favorabil. Comisia de buget nu s-a Ńinut. Comisia de cultură? 
D-na Mateucă Mădălina 
Favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 

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

                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.257/2011 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Proiect de hotărâre privind aprobarea suportarii de la bugetul general a municipiului Deva 

a sumei de 1.000.000 lei pentru stingerea incendiului produs la Rampa de gunoi a municipiului 
Deva. 
 Dl. Viceprimar Morar Marcel  
 Am putea să dăm cuvântul doamnei director Barabaş? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Chiar vă rugăm. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 O invităm pe doamna director să-şi spună cuvântul. 
 D-na Geta Barabaş 
 Vă mulŃumesc. Ca cetăŃean sunt foarte revoltată pentru că s-a ajuns în această situaŃie şi 
am fost ca şi dumneavoastră de altfel, pastramă timp de o săptămână, ne-am afumat bine cu noxe 
care depăşesc de 3 ori media zilnică admisă şi de 10 ori faŃă de ceea ce se înregistrează în mod 
curent în oraş. Am la mine un program de conformare care a fost semnat pe vremea când iubirea 
liberală era în floare şi pesedista de Barabaş nu era la agenŃie, pentru care sunt responsabili în 
egală măsură atât operatorul de salubritate cât şi Primăria Deva. Deşi toate măsurile din acest 
program de conformare au fost scadente la sfârşitul anului trecut nu este nici una dintre măsuri 
îndeplinite. Deci, nu ştiu ce mai aşteaptă consilierii, indiferent de ce culoare politică au, ca să se 
mai întâmple şi să-şi de-a seama că toate astea trebuiau făcute ieri, nici într-un caz mai amânate 
un pic. Din acest motiv consider că este imperios necesar şi că cei care se vor opune trebuie 
bătuŃi de cei care sunt obligaŃi să inhaleze atâta fum… 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cei care nu au venit astăzi şi care au anulat măsurile noastre care le citiŃi aici, de acum 3 

luni. 
D-na Geta Barabaş 

 Aşa şi că este de ieri, de sâmbătă trebuia să înceapă cu acoperirea cu pământ, cu montarea 
unor Ńevi găurite metalice ca să evacueze în atmosferă cantitatea de biogaz care rezultă prin 
fermentaŃie - pentru că şi vremea este favorabilă acestui fenomen, este foarte cald şi lipsa de 
precipitaŃii - împrejmuire, blocarea accesului persoanelor şi animalelor pe haldă şi … mă rog, 
mai sunt şi alte măsuri scadente dar care suportă amânare. Acestea nu mai suportă nici o 
amânare, trebuie început acum, de azi! Pe banii cui, nu ştiu, dar oricum, având în vedere că 
responsabilitatea este împărŃită între Primărie şi operatorul de salubritate, cred că Primăria este 
prima responsabilă faŃă de cetăŃeni, faŃă de noi toŃi că şi eu sunt cetăŃean şi eu locuiesc în acest 
oraş şi inhalez. Din păcate am chinuit şi oraşele şi localităŃile limitrofe. 

Mai este un aspect care nu ar fi de neglijat. Îmi cer scuze, dar cred că este o alergie exact 
la acest praf. Cred că ar trebui să mă limitez la numai atât şi să spunem că banii trebuie să 
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înceapă de astăzi pentru aceste măsuri. Pentru celălalte rămân în vigoare şi trebuie realizate în 60 
de zile. Am pornit procedura de notificare, am trimis-o şi Primăriei ieri, conform legii. Dacă nu 
se realizează integral aceste măsuri în termen de 60 de zile, peste 60 de zile vom dispune 
suspendarea autorizaŃiei implicit a activităŃii de depozitare pe acest depozit, închiderea lui şi  
toate deşeurile vor fi duse la Orăştie, singurul depozit care mai este în vigoare. Să vedem cine 
suportă diferenŃa, dacă cineva îşi permite să nu îndeplinească aceste măsuri şi să nu protejeze 
populaŃia pentru un potenŃial fenomen viitor de aceiaşi amploare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
MulŃumim şi doamnei Geta Barabaş pentru prezentarea făcută. MulŃumesc cu această 

ocazie celor patru mari societăŃi care au contribuit fără nici un ajutor financiar din partea noastră 
la depozitarea a 500 de maşini cu circa 12.000 de tone de pământ. Este vorba în primul rând de 
firma Strabag care deja a transportat 120 de maşini mari, este vorba de firma Viva Construct, 
Telecerna, Slag, sunt 12 îmi - cer scuze că nu le ştiu chiar pe toate, sunt 12 societăŃi care au sărit 
imediat în ajutorul nostru şi au cărat non stop moloz şi pământ  în zona respectivă, plus zgură 
fină de la halta de zgură de la Hunedoara. Sperăm ca în cursul zilei de astăzi prin efectivele pe 
care dumneavoastră le-aŃi aprobat, cei 11 consilieri responsabili, în această noapte să avem prima 
noapte liniştită şi în care să se simtă din plin efectele unei intervenŃii reale şi în forŃă. MulŃumesc 
încă o dată şi salut prezenŃa. 

D-na Dud Izabela 
Aş dori să fac o precizare. Suma de 1.000.000 de lei este doar o estimare şi este probabil 

să mai fie nevoie de o suplimentare. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Da. Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre aş dori să rog aparatul de specialitate 

să facă un efort să comunice doamnei director Barabaş numele onoraŃilor consilieri care au votat 
împotriva proiectului promovat de domnul Primar pentru a se face… 

Dl.Primar Mircia Muntean 
În urmă cu trei luni. Am rugat DirecŃia economică, Silviana, te-am rugat să o prezinŃi azi 

consiliului, dar să o facem data viitoare, că nu-şi mai aduc aminte.  
Dl.Oană Nicolae Dorin 
S-a respins proiectul prin care trebuia să se dea la Salubritate bani să se facă lucrările 

pentru care au fost amendaŃi că nu le-au făcut. 
D-na Geta Barabaş  
Au fost o parte asumate de Primărie direct. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Fără bani doamna director nu aveam cum. Deci, aş fi bucuros să vi se comunice numele 

consilierilor care au votat împotriva adoptării acelei hotărâri, aş fi bucuros ca acele persoane să 
fie arătate şi în mass-media aşa cum eu am fost trecut de atâtea ori în mass-media că am fost 
exclus din P.N.L. fără să se intereseze nici un ziarist să vină, în afară de Mesagerul, să vadă în ce 
condiŃii s-a respectat sau nu legea când am fost exclus din P.N.L.. Nu face obiectul şedinŃei 
acesteia. Aş fi bucuros să se comunice şi numele consilierilor lipsă astăzi pentru care nu s-au  
putut adopta acele hotărâri. Este clar, când este vorba de buget trebuie să fim 2/3. Când este 
vorba de domeniul public trebuie să fim 2/3 din numărul total. Ori prin asta se blochează…Nu 
suferim noi direct, suferă efectiv cetăŃenii din municipiul Deva, dar dânşii se bat cu cărămida în 
piept şi noi suntem cei patru excluşi, suntem cei mai vinovaŃi pentru situaŃia din Primărie fără  
să-şi  vadă bârna din ochii lor şi să vadă că ei sunt cei care au creat această situaŃie în Primăria 
municipiului Deva pentru dorinŃa de preamărire, nu pentru altceva, nu pentru binele populaŃiei 
municipiului Deva. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
 



 13 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
D-na Oprişiu Corina 
Cu amendamentul lui… 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Cu amendamentul colegei. Deci, rugămintea pentru toŃi colegii, în condiŃia în care se vor 

depăşi aceste cheltuieli şi vom fi chemaŃi pentru că va trebui să adoptăm o nouă hotărâre pentru 
acoperire, să dăm curs indiferent de ora la care vom fi chemaŃi. 

Supun la vot prima dată amendamentul propus de colega, să fim pregătiŃi pentru 
suplimentarea sumei. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 11 voturi pentru.  

A fost adoptată Hotărârea nr.258/2011 
 
 

Diverse 
 
 Dl.David Ioan 
 La Diverse aş vrea să aduc în atenŃia colegilor şi în special a presei că în această sală se 
discută de rampa de gunoi de la Deva de aproape 10 ani. Îmi amintesc perfect, în anul 2000 a 
fost un proiect aici făcut de un domn profesor Drăghici pare mi se şi problema gropii a fost tot 
timpul. Însă, se pare că unii - nu dau nume că-i ştiŃi dumneavoastră sau îi puteŃi afla, au băgat 
mereu beŃe în roate, ba că nu este momentul, ba că nu ne trebuie, ba că de ce să îmbogăŃim pe 
unii, ba că nu ştiu ce şi uitaŃi-vă că până la urmă buba s-a spart, s-a spart pe capul cui? Pe capul 
tuturor! Vă rog să mă credeŃi că am simŃit aşa, o cum să vă spun eu, un sentiment de 
responsabilitate negativă, deci în sensul că probabil nu am făcut tot ce trebuia, deşi eu nu m-am 
opus niciodată proiectului privind groapa de gunoi, dar au fost alŃii care se ştie cine sunt şi aş 
ruga să punctaŃi chestia asta atunci când este vorba de consiliul local şi mai ales de sintagma deja 
devenită celebră “scandal în Consiliul local Deva”. AŃi văzut, nu este nici un scandal. S-au luat 
nişte hotărâri de bun simŃ, am înŃeles că trebuie reparate nişte greşeli probabil şi ale noatre, dar 
cu precădere ale unora dintre noi, le-am reparat, le vom repara, nu este nici un scandal, nu este 
nici un fel de problemă. 
 A nu vota, a nu veni la şedinŃă şi a nu vota proiectul obŃinerii de bani europeni pentru 
Căminul Cultural de la Cristur mi se pare o nerozie. A nu veni la şedinŃă sau a veni şi a nu vota o 
chestiune legată de atragerea de fonduri externe Primăriei pentru nişte lucrări în municipiul Deva 
pe considerentul că de ce le propun liberalii sau mai bine spus de ce le propun mai noi Munteanu 
şi nu le propunem noi liberalii adevăraŃi - ştim noi care, a nu vota este din nou o nerozie şi 
neroziile vor continua încă multă vreme. Nu înŃeleg cum de presa, căreia nu-i scapă nimic, vă rog 
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să mă credeŃi că am fost bălăcărit de unii de alŃii că aşa este, deci presa ar trebui să sesizeze şi 
asemenea aspecte serioase şi să le pună la locul lor, în locul şi efectul care trebuie. Vă 
mulŃumesc. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte la aparatul de la A.P.L., vă rog de la prima şedinŃă în care se convoacă 
Consiliul local să invitaŃi conducerea de la Romstrade, director general, contabil, administrator, 
pentru că este inadmisibil. Au terminat lucrările de la intrarea în Deva, de la sensul cu Arad până 
la gară de peste două luni, au terminat lucrările de la Iuliu Maniu la Kogălniceanu de peste o 
lună, este gata, sunt aproape gata lucrările până la Sala sporturilor. Ei îŃi bat joc de cetăŃeni, îşi 
bat joc de toată lumea pentru ce? Că nu trag stratul de uzură. Păi, stratul de uzură a zis că nu-l 
poate trage decât pe o distanŃă lungă. Acum sunt 5-6 km, nici acum nu poate să-l tragă? Vă 
rugăm să îi chemaŃi şi să luaŃi măsuri să nu se mai facă nici un fel de plată. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 

Este vorba de HidroconstrucŃia. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Sau HidroconstrucŃia. Deci, la prima şedinŃă să fie invitaŃi, să li se comunice şi să luăm 
măsuri împotriva lor, eventual să nu se mai facă nici o plată  la firma până nu vine şi face, este 
inadmisibil ce fac. 

D-na Oprişiu Corina 
Acum o lună HidroconstrucŃia ne-a chemat pe noi, Primărie, ca parte în comisia de  

recepŃie a lucrărilor de care dumneavoastră vorbiŃi. Noi, Primăria, am refuzat să semnăm acest 
proces-verbal de recepŃie tocmai pe tema stratului de uzură şi am cerut să vedem proiectul în care 
se prevede dacă este sau nu acest strat de uzură pe care dânşii pretind că nu-l pun. Astăzi, într-o 
discuŃie verbală cu domnul director Arion, am înŃeles că proiectul prevede strat de uzură. Noi nu 
semnăm acea recepŃie până nu se hotărăşte clar cine pune stratul de uzură. Suma este foarte 
mare, bugetul Devei nu-şi poate permite ca să pună stratul de uzură acolo şi urmează ca în cel 
mai scurt timp să-i întâlnim din nou să decidem. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Mai sunt plăŃi de făcut la această societate? 

D-na Oprişiu Corina 
 Tocmai, nu noi plătim. 
 D-na Nicula Viorica 
 Noi contribuim la fondul I.S.P.A. cu un procent 2%. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Făcută  adresă atunci la fondul I.S.P.A. să nu i se mai dea bani. 

D-na Oprişiu Corina 
Nesemnând recepŃia, noi nu am mai plătit de o lună. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să luaŃi măsuri, nici I.S.P.A. să nu le mai vireze nici o sumă de bani până nu trag stratul 

de uzură. Atunci, o să tragă stratul de uzură, că dacă îşi iau banii de la I.S.P.A. şi nu îşi iau de la 
noi, nu o să-l mai tragă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Niciodată.  
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

FaceŃi adresă către fondurile I.S.P.A. să înceteze orice plată către HidroconstrucŃia până 
nu respectă proiectul, întrucât din acest motiv nu s-a semnat nici procesul-verbal de recepŃie şi 
din cauza asta, că nu respectă proiectul. O să vadă ei că imediat o să toarne, că altfel o să dea toŃi 
banii înapoi dacă nu respectă proiectul. 
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Dacă nu mai sunt şi alte probleme, declar înschise lucrările şedinŃei de astăzi. MulŃumim 

pentru participare. 
 
 

Deva, 01 septembrie 2011 
 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Oană Nicolae Dorin                                     Augustin Socol 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


