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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 03 mai  2011  în şedinţa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Deva, nr.761/2011. 

La şedinţa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Mateucă Mădălina, Birău Mircea, Pogocsan 

Ferdinand, Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu, David Ioan, Oană Nicolae Dorin,  Cuiava Dorel, 
Panduru Carol, domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul Viceprimar Costa Cosmin 
Cristian, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 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 reprezentanţi ai mass-mediei.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În baza prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Dispoziţiei primarului 
municipiului Deva, nr.761/2010 privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in 
sedinta de indata.  

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, vă informez că 

şi-a anunţat absenţa dl Borca Tiberiu şi dl Lazăr Danil.  
Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 

domnul Viceprimar Morar Nicolae Marcel, doamna Oprişiu Corina – Administrator public, 
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 reprezentanţi ai mass-mediei.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Costa Cosmin Cristian pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi. 
Dnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian: 

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

1. Acordarea unor premii pentru rezultate deosebite ale echipelor de seniori şi 
juniori ai Clubului Sportiv Mureşul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean  
II. Diverse 

 
Ordinea de zi are două puncte, dar unul dintre ele a fost retras de iniţiator, domnul Moş 

Ovidiu. Doar un singur punct avem pe ordinea de zi şi vă rog să-l votaţi cum a fost prezentat. 



 2 

 
 
 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot ordinea de zi prezentată.         
      S-a votat cu 13 voturi pentru. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi 
la punctul 1  se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 
 
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unor premii 

pentru rezultate deosebite ale echipelor de seniori si juniori ai Clubului Sportiv Muresul Deva. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mateucă Mădălina 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Kovacs Francisc 
Îmi daţi voie, se termină şedinţa şi aş vrea să-mi cer scuze de la toată lumea pentru 

întârziere, a fost fără voia mea. 
Dl.Cuiava Dorel 
În cadrul Mureşul Deva, vreau să subliniez faptul că, sunt doi juniori calificaţi la 

campionatul mondial de fotbal, cu performanţe deosebite pentru echipa naţională a României. 
        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 13  voturi pentru.  

(dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na  Mateuca Madalina, 
dl.Birau Mircea, dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, 
dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Morar Marcel, dl. 
Moş Ovidiu) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

(dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na  Mateuca Madalina, 
dl.Birau Mircea, dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, 
dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Morar Marcel, dl. 
Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13  voturi pentru. 
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(dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na  Mateuca Madalina, 
dl.Birau Mircea, dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, 
dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Morar Marcel, dl. 
Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

(dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na  Mateuca Madalina, 
dl.Birau Mircea, dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, 
dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Morar Marcel, dl. 
Moş Ovidiu) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

(dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na  Mateuca Madalina, 
dl.Birau Mircea, dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, 
dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Morar Marcel, dl. 
Moş Ovidiu) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13  voturi pentru. 

(dl.Kovacs Francisc, dl.Cioroaga Miron, d-na  Mateuca Madalina, 
dl.Birau Mircea, dl.Pogocsan Ferdinand, d-na Mermezan Ana 
Elena, dl.David Ioan, dl.Oana Nicolae Dorin, dl.Cuiava Dorel, 
dl.Panduru Carol, dl.Costa Cosmin Cristian, dl. Morar Marcel, dl. 
Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.117/2011 
 

Diverse 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 S-a discutat de societatea Publiserv şi aş vrea ca să nu iau cunoştinţă de situaţia 
economică şi de raportul lichidatorului de la această societate a Consiliului local, vreau să fiu 
informat şi solicit să primim o notă scrisă cu privire la raportul acestei societăţi. Consider că întâi 
trebuia să fim noi informaţi şi după aceea să se publice în mass-media. Aş vrea să ştiu situaţia 
reală şi care este prejudiciul real la această societate. Dacă cineva din membri consiliului care fac 
parte din Consiliul de administraţie ne pot informa… 
 Dl.David Ioan 
 Vreau să-l completez pe colegul Oană şi să atrag atenţia asupra faptului că acţionar la 
Publiserv Goscom, reprezentanţii acţionariarului am fost eu şi cu domnul coleg, Carol Panduru. 
Şi la urechile noastre au ajuns la vremea respectivă destule informaţii potrivit cărora lucrurile nu 
ar fi stat tocmai bine. Bunăoară, pot să certific prin constatările făcute de mine, că tot ce s-a 
demontat metalic din piaţă a fost dus temporar undeva - după care a ajuns şi s-a format saivan la 
Bârsău sau Hărău, nu ştiu unde are domnul Borbeanu stână.   

Mai departe, ştiu că sfatul dat de acţionar a fost acela de a valorifica aceste materiale pe 
piaţa liberă – deci este vorba de o grămadă de tablă nouă, acoperişuri, sistem de susţinere, 
chioşcuri, termopane, deci de valorificare pe piaţa liberă, iar în caz că piaţa liberă nu reuşeşte să 
absoarbă tot ceea ce a rezultat din construcţiile care au fost demolate foarte repede, atunci să se 
procedeze la predarea la fier vechi. Nu am primit nici o informaţie în acest sens şi nici Consiliul 
de administraţie care avea tot dreptul să se intereseze nu ne-a putut da vreo lămurire. Solicit, pe 
această cale, această chestiune de la lichidatorul judiciar sau de la cel care a constatat modul în 
care au fost lichidate acele mijloace fixe sau materiale rezultate din demolarea pieţei. 



 4 

 A doua chestiune, ştiu că doamna director din acea vreme – nu-i mai pronunţ numele că 
ştim despre cine este vorba, a avut un salariu fabulos, de 50-60 de milioane, în condiţiile în care 
eu eram director comercial la Apaprod şi aveam vreo 20. Vreau să atrag atenţia asupra faptului 
că, în acelaşi timp sunt zvonuri, poate că pot fi verificate, cum că ar fi fost angajat şi fratele 
doamnei director şi chiar soacra dânsei pe statele de plată la Publiserv Goscom. 
 De asemenea, ştiu că au fost o serie întreagă de neajunsuri în ce privesc mijloacele fixe. 
În persoană am mers alături de domnul Panduru, le-am inventariat şi au rămas în grija SPIGM-
ului. Ce s-a întâmplat cu ele, cum s-au casat, iarăşi este interesant de văzut. 
 Aş mai dori să adaug faptul că se zvonea atunci – nu am avut posibilitatea să verific 
pentru că nu ni s-a pus la dispoziţie ori de câte ori am cerut, nu am putut verifica nimic – că ar fi 
fost închiriată tot maşina doamnei la piaţă pentru servicii de transport, eu ştiu ce servicii de 
transport şi că ar fi consumat în medie 400 de litri de motorină pe lună.  
 Acestea sunt amănuntele pe care le am eu, unele sunt de verificat, altele le-am verificat 
personal. 
 Ce aş dori, un raport foarte amănunţit al lichidatorului sau al corpului de control al 
Primarului sau al cuiva care poate să ne spună ce s-a întâmplat acolo întrucât ştiu că datoria la 
Primărie este foarte mare, impozite neplătite, iar bieţii oameni, ultimii care au fost acolo plătiţi 
cu salarii de nimic, au rămas şomeri, nici măcar nu li le plătise asigurarea de sănătate şi 
contribuţia la pensii.  
 Asta ca urmare a articolului din Glasul Hunedorean. Eu cred că sunt în asentimentul 
tuturor. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 În data de 28 februarie am depus o cerere către Primăria Municipiului Deva prin care am 
solicitat următoarele date: situaţia completă a firmelor în care Consiliul local al municipiului 
Deva este acţionar, în care să fie specificat procentul de acţionariat, administratorul, consiliul de 
administraţie, situaţia financiară, respectiv ultimul bilanţ al acestor firme. Din situaţia primită de 
către reprezentanţii aparatului administrativ, am primit o situaţie cu firmele la care Consiliul 
local este acţionar printre care figurează şi Publiserv, dar situaţia nu este completă. Mai precis, 
nu am primit bilanţul contabil, am înţeles că datorită faptului că s-a decalat termenul de depunere 
a bilanţului contabil până în 15 mai. Singurul bilanţ contabil pe care l-am primit este de la 
Aqualand, dar nu am primit cine este administratorul, cine face parte din Consiliul de 
administraţie şi procentul de acţionariat.  

Aici figurează toate firmele, cred că aici situaţia este scoasă de la Registrul Comerţului, 
figurează 9 firme,  ori nu cred că ne interesează doar Aqualand-ul, care este situaţia financiară 
având în vedere că este pus în funcţiune doar din luna decembrie. De fapt, noi vrem să ştim care 
este situaţia celorlalte firme şi aş vrea să rog aparatul administrativ al Primăriei, să ne prezinte 
situaţia aşa cum de fapt eu am cerut-o în data de 28.02.2011. Consider că ceea ce mi s-a pus la 
dispoziţie este incomplet.  

Mai facem, mă rog, mai dăm un timp pentru bilanţurile contabile pentru că termenul este 
doar 15 mai, dar am mai cerut şi alte puncte la care nu mi s-a răspuns. Altădată când cer o 
situaţie, ar trebui să se respecte punctele pe care eu le-am cerut în situaţia pe care am solicitat-o. 
Vă mulţumesc frumos. Atunci, poate că împreună putem analiza care este situaţia acestor firme 
la care Consiliul local este acţionar.  

Dl.David Ioan 
Să concretizăm. Deci, cine ne poate pune la dispoziţie situaţia respectivei Publiserv 

Goscom sau a solicitărilor, cine răspunde de fapt din executivul Primăriei, ca să ştim cui ne puten 
adresa, Viorica? 

D-na Nicula Viorica 
Din executiv nu răspunde nimeni, decât reprezentantul Consiliului local. Este singura 

persoană de legătură cu societăţile la care Consiliul local este acţionar. La dispoziţia noastră sunt 
doar bilanţurile pe care ei le întocmesc până la 15 mai. În cazul lor fiind în faliment, nu a fost 
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depus bilanţul.Tot ce a fost depus, noi am comunicat. În ceea ce priveşte reprezentanţii 
Consiliului local, poate colegele de la APL să îi scoată şi să spună exact cine reprezintă. 

Dl.Panduru Carol 
Problema nu cred că este… cine-i reprezintă, nu au posibilitatea să… 
Dl.David Ioan 
Dar nu avem nici o posibilitate. 
D-na Nicula Viorica 
Ba da, este singura persoană de legătură. 
Dl.David Ioan 
Nu ni s-a arătat nici un fel de AGA, nu ştim nimic. 
D-na Nicula Viorica 
Cineva trebuie să ia legătura cu lichidatorul. Doar din reprezentanţii Consiliului local se 

poate, noi nu avem împuternicire să facem asta. 
Dl.Panduru Carol 
Da, dar situaţiile contabile, toate situaţiile cu inventar şi alea… 
D-na Nicula Viorica 
Pe perioada falimentului toată evidenţa este la lichidator. 
Dl.Panduru Carol 
De la începerea….doamna Viorica. Deci de la începerea intrării în faliment şi până acolo 

şi după aceea este la lichidator probabil putem cere! 
D-na Nicula Viorica 
Pe perioada cât firma este în faliment actele sunt doar la dispoziţia lichidatorului. 
Dl.Panduru Carol 
Am înţeles, dar până la preluarea lichidatorului au fost nişte…Cum, domnule Secretar? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Deci, o firmă aflată într-un proces de reorganizare… 
Dl.Panduru Carol 
Deci, nu m-aţi înţeles. Eu nu am cerut în perioada falimentului! 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Dar nu este vorba de perioadă! Documentele firmei de când a luat fiinţă această firmă se 

află la lichidator. 
Dl.Panduru Carol 
Şi când a preluat la zi Primăria nu a avut toate hârtiile cu situaţii contabile, bilanţ, 

inventar al bunurilor? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Nu. Este vorba de situaţia economică a unei firme care se află în proces de lichidare. Tot 

ce există, document legat de activitatea economică a acestei firme se află la lichidator. 
Dl.David Ioan 
Atunci să solicităm lichidatorului să ne pună la dispoziţie… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Asta este calitatea dumneavoastră de reprezentanţi în Consiliul de administraţie al 

societăţii. 
Dl.Panduru Carol 
Nu în Consiliul de administraţie. 
Dl.David Ioan 
Nu suntem în Consiliul de adminitraţie, suntem acţionari.  
Dl. Secretar Socol Augustin 
Mă rog. 
D-na Nicula Vorica 
Avem şi reprezentanţi în Consiliul de administraţie. 
Dl.David Ioan 
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Deci noi reprezentam Consiliul local… 
Dl.Panduru Carol 
Pe cine? 
D-na Nicula Viorica 
Aveam din Consiliul local. 
Dl.David Ioan 
Nu. Administrator? 
 
D-na Nicula Viorica 
Reprezentant. 
D-na Mermezan Ana Elena 
În Consiliul de administraţie. 
Dl. David Ioan 
Consiliul de administraţie nu era format din nimeni de la Consiliul local. 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Acesta era atributul dumneavoastră, a Adunării Generale a Acţionarilor să numiţi 

reprezentant în Consiliul de administraţie. 
Dl.David Ioan 
Dar existau reprezentanţii, dar nu s-a mai ţinut nici Consiliu de administraţie, nici AGA, 

nimic. 
D-na Administrator public – Corina Oprişiu 

 Da, dar dânşii trebuiau să-şi ia prerogativele, au văzut că nu se ţin, să sesizeze Consiliul 
local, să schimbe administratorul, să ia măsuri. 
 Dl.Panduru Carol 
 Au fost sesizări la vremea respectivă. 

Dl. Secretar Socol Augustin 
 Unde? Unde sunt?! 
 Dl.Panduru Carol 

S-a discutat. Înainte de a intra în faliment s-a discutat de multe ori. 
D-na Administrator public – Corina Oprişiu 
Eu vă propun ca măcar la celelalte societăţi unde suntem acţionari, să invitaţi în faţa 

Consiliului local administratorii acestor societăţi, care administratori sunt numiţi de 
dumneavoastră, de Consiliul local, şi să-i luaţi la întrebări. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Vă şi citesc firmele la care suntem acţionari: SC Salubritate SA Deva, unde avem un 
număr de părţi sociale de 229.800, cotă de participaţiune 16, 966 %. SC Urban Construct SA 
unde avem un număr de 1.512.672 părţi sociale. 
 SC De Domo Construct SRL, unde avem un număr de părţi sociale de 49. Aici sunt mai 
puţine. Avem firma Apaserv … 
 Dl.Panduru Carol 
 Şi aceea este tot în lichidare. 
 D-na Mermezan Ana Elena 
 Avem firma Calor, avem firma Apaprod, firma SC Tips Deva SRL, Publiserv Goscom şi 
firma Aqualand. Deci avem nouă firme la care noi suntem asociaţi, acţionari. 
 Dacă nu mai sunt alte discuţii, consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost 
epuizate şi declar închise lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 03 mai 2011 

 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
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                    Consilier,            Secretar, 
Mermezan Ana Elena                        Jr. Augustin Socol 

 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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