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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 03 martie 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.430/2011. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă , domnul Primar Mircia Muntean, 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.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunţându-vă 

că din totalul de 21 de consilieri aleşi şi-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 
16 consilieri, şi-a anunţat absenţa dl Lazar Danil, dl.Borbeanu Simion, dl.Ţonea Vasile,              
dl. Oancea Nicolae şi d-na Chişotă Roxana. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 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.  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi. 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Concesionarea directa a Complexului Aqua Land – bazine de înot si agrement 
catre SC Aqualand Deva SRL; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean  
II. Diverse 

 
 
 
 
 
 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi 
la punctul 1 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie.   
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I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 
Complexului Aqua Land – bazine de înot si agrement catre SC Aqualand Deva SRL. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Birau Mircea 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 

 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 La punctul 7 este trecut preţul concesiunii fără să fie specificată suma. Aş dori să propun 
ca această sumă să fie de 10 mii de lei pe an, pentru următoarele considerente: cheltuielile cu 
impozitul care sunt 7 miliarde; mai există şi facturi şi tot profitul care se realizează se va pune la 
dispoziţia Consiliului Local. Deci, tot consilierii vor fi cei care vor hotărî modul de folosire a 
acestui profit. În condiţiile în care vor realiza venituri şi de 50 de miliarde, în condiţiile în care 
profitul este foarte mare îl vom reinvesti, va rămâne la dispoziţia noastră şi preţul concesiunii va 
putea fi modificat şi ulterior. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Aş vrea să aduc un amendament. Într-o şedinţă anterioară am stabilit, şi împreună cu 
colegii, că durata concesiunii este de 3 ani. Aş vrea să fac un amendament, da?! 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Domnul Ghergan are perfectă dreptate. În şedinţa A.G.A. s-a propus şi s-a votat pe o 
durată de 3 ani. Cu permisiunea dumneavoastră aş vrea să vă aduc în atenţie o scrisoare a 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei care spune la punctul 6 că durata  
de valabilitate a licenţei pe care o va obţine SC Aqualand SRL nu poate excede durata pentru 
care a fost încheiat contractul de concesiune şi nu poate ţine cont de existenţa în contractul de 
concesiune a unor clauze de prelungire condiţionate de un nou acord al părţilor ulterior, 
consemnat prin act adiţional. În aceste condiţii şi având în vedere durata prin care se poate obţine 
licenţa de energie pe care în acest moment SC Aqualand o are şi reiterând ceea ce am spus 
înainte vis-à-vis de amendamentul propus de domnul consilier Ghergan, cu permisiunea 
dumneavoastră şi dacă-mi daţi voie, aş face un amendament de măcar 5 ani de zile. Deci, să nu 
fie 10 ani cum este trecut acolo dar având în vedere cele ce v-am spus, vă propun  dacă sunteţi de 
acord să fie pe 5 ani de zile concesiunea. 
 Vă mulţumesc. 
 D-na Oprişiu Corina 
 În contractul de concesiune, la obligaţiile părţilor să prevedem la concesionar obligaţia de 
a achita toate taxele şi impozitele locale stabilite de legislaţia în vigoare care cad în sarcina 
concesionarului. Aici este vorba în principal de impozit, pentru că suma pe impozit pentru 
această investiţie este pe an de 776.634 de lei care se plăteşte în două rate, o rată în primul 
trimestru şi rata a doua până la 30 septembrie. 
 Aş dori să vă propun ca plata acestui impozit să fie stipulată concret în contractul de 
concesiune având în vedere că suma este considerabilă. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, în comisie am întrebat dacă termenul respectiv s-a stabilit după un 

anumit calcul şi nu a fost nimeni să-mi spună. Înţeleg că domnul Viceprimar ne spune că altfel 
nu se poate lua licenţa şi chiar nu vrem să încurcăm lucrurile acestea şi îmi retrag amendamentul 
în condiţiile acestea. 



 3 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Mulţumim domnule Ghergan dar vă spun că abia azi am intrat în posesia acestei scrisori. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Trebuia să avem o discuţie înainte. 

Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Absolut şi îmi cer scuze pentru acest incident. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnul Oană a venit cu propunerea de a completa articolul 4, cu suma de 10 mii de lei. 

Cine este pentru? 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Domnul Morar Marcel a propus durata concesionării de 5 ani. Cine este pentru? 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Doamna Oprişiu a propus achitarea tuturor taxelor de către concesionar. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenţi. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.54/2011 
Diverse 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Ţinând cont de cele constatate în ziarul de astăzi 03 martie, din Ziarul Mesagerul, unde 
aflu că s-a pronunţat Curtea teritorială de arbitraj P.N.L. a Sectorului 1 Bucureşti şi că mi-a 
respins contestaţia mie şi celorlalţi colegi, rog mass-media să mă asculte un pic şi să facă public 
ceea ce afirm acum pentru ca să daţi posibilitatea în acest mod ca cetăţenii din municipiul Deva 
care m-au votat în 2008 să-i reprezint în Consiliul local, să afle adevărul, ce se întâmplă în modul 
de soluţionare a contestaţiei noastre.  

Mi s-a dat termen de judecată la Deva în 14 decembrie, apoi a fost amânată solutionarea 
cauzei in 23 decembrie, am fost judecaţi abuziv, încălcându-se dreptul de apărare, nu ni s-au 
comunicat acte, nu, nimic, motiv pentru care în ianuarie s-a declarat recurs. S-a judecat în 
februarie la Curtea de onoare şi arbitraj P.N.L. Bucureşti. Mi s-a admis recursul, s-a casat 
hotărârea şi s-a dispus să ne judecăm în judeţ limitrof. Judeţul limitrof a fost ales ulterior, să ne 
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judece Sectorul 1 Bucureşti, Organizaţia P.N.L. a Sectorului 1 Bucureşti, sector limitrof cu 
Bucureştiul. Ne-am dus în data de 1 martie la Sectorul 1 Bucureşti, am solicitat probe, mi-au fost 
încuviinţate toate probele, respectiv, audierea a doi martori, cei doi viceprimari ai municipiului 
Deva, membri P.N.L. pe care noi i-am propus să fie audiaţi în calitate de martori şi mi s-a 
încuviinţat ca Biroul politic teritorial să depună un set mare de acte la dosar, motiv pentru care s-
a acordat termen pentru administrarea probelor pe data de 04 martie 2011, orele 13.30. Totodată 
Preşedintele completului a dispus ca unul dintre noi să rămânem să ni se predea copie după 
dosarul existent la Consiliul teritorial de arbitraj Bucureşti, întrucât nouă nu ni s-au dat copii 
după actele depuse de Biroul politic până în acest moment. Colegul nostru David şi colegul 
Panduru au rămas ca să li se dea copii după dosar. Eu am venit către casă împreună cu colegul 
Cuiava, ne-am urcat în maşină şi am venit, că era suficient că am plecat la 1 noaptea şi eram 
rupţi de oboseală conducând încolo şi înapoi. Cu stupoare după 4 ore am primit telefon de la 
colegul meu David că s-a întors completul de judecată cu motivaţia că au aflat că trebuie să plece 
din ţară de vineri timp de 2 săptămâni şi că vor relua judecata. Niciunde în regulamentul Curţii 
de onoare şi arbitraj P.N.L. nu-ţi prevede că odată acordat un termen se poate reveni, că aşa vrea 
Preşedintele, că pleacă din ţară sau că face orice alt lucru, să modifice acest termen cu atât mai 
mult cu cât dispoziţiile regulamentului Curţii de onoare şi arbitraj prevede că dispoziţiile 
regulamentului se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă. Sunt avocat de 
carieră, nu am întâlnit niciodată în ţară vreo situaţie asemanatoare, ca în momentul în care s-a 
acordat un termen, să reintre completul şi să judece în lipsa părţilor, să revină asupra termenelor, 
asupra probelor şi să judece. 
 Deci, doresc ca populaţia din Deva să afle. Suntem incomozi pentru cei care conduc 
acum P.N.L.-ul, nu ştiu de ce suntem chiar aşa incomozi poate că-i deranjăm că avem altă poziţie 
decât poziţia dânşilor, noi considerăm că avem poziţie corectă. Vă rog să filmaţi locurile libere, 
să vedeţi colegii noştrii din P.N.L., că dintre consilierii P.N.L. din cei 10 suntem numai 6 
prezenţi, că ceilalţi 4 onorează în mod foarte frumos cetăţenii care i-au votat, când este vorba de 
concesiunea Aqualand-ului. Deci, scopul dânşilor este să lipsească de la şedinţă să nu poată trece 
acest proiect, să nu aiba cetăţenii din Deva un Aqualand, un loc de distracţie că a fost iniţiativa şi 
a fost proiect susţinut în campanie de primarul nostru şi noi, consider că în primul rand, avem 
obligaţia să ne respecăm promisiunile făcute electoratului. De aceea suntem incomozi că nu vrem 
să abdicăm la promisiunile făcute, poate era mai bine pentru ceilalţi să renunţăm la aceste 
promisiuni, să le poată face dânşii în 2012. 
 Eu consider că mi-am îndeplinit mandatul corect, cu cinste, aşa cum l-am primit de la 
locuitorii municipiului Deva şi pe această cale am dorit să ia cunoştinţă. Declar că o să atac 
aceasă sentinţă întrucât o consider abuzivă şi pur şi simplu absurdă. 
 Dl.Panduru Carol 
 Eu vreau să mă refer la perioada care urmează, începe primăvara şi lucrările de la ISPA 
ar trebui coroborate cu acţiunile Primăriei vis-à-vis de curăţenia oraşului. Ei sunt împrăştiaţi în 
toate punctele, ar trebui concentrate pe un anumit sector şi când au terminat, noi să intervenim, 
să se poată crea o situaţie plăcută pentru anotimpul care urmează. Mulţumesc. 
 Dl.David Ioan 
 Reiterez ceea ce spuneam la şedinţa trecută. Este vorba de Calea Zarandului şi accesul, 
circulaţia şi ieşirea din Deva pe această Calea Zarandului. În fiecare zi gropile sunt tot mai mari, 
s-au mai cârpit, s-au mai făcut, luaţi legătura şi cu cei de la ISPA ca să se grăbească că oricum 
sunt în întârziere cu lucrarea, nicăieri în ţară programul ISPA nu a durat atât de mult ca la Deva. 
Nu ţine de Consiliul local, nu ţine de Primărie, nu ţine de administraţia noastră, ţine de felul cum 
câştigătorul licitaţiei a înţeles să-şi facă treaba la Deva. Cel mai greu lucru este Calea Zarandului, 
care într-adevăr este probabil cea mai grea şi cea mai mare dintre toate lucrările prevăzute în 
programul ISPA. 

Propun din nou ca directorul, câştigătorul licitaţiei, a lucrării, să vină la Consiliul local, să 
ne spună ce planuri are şi cât timp va mai dura lucrarea. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Să-i faceţi o adresă să vină. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Cu privire la lucrările din Deva, rog executivul, aparatul de specialitate, să verifice zona 

de pe Eminescu. A dat autorizaţie pentru lucrări, nu toate sunt făcute de ISPA. Sunt traversări ale 
străzii Eminescu unde este denivelare de aproape 10 centimetri. Dacă mergi seara cu maşina sau 
pe ploaie, ţi-ai nenorocit maşina, ţi-ai distrus-o. Cel puţin ori să aducă strada la acelaşi nivel 
turnând nisip sau pietriş sau ceva, până se asfaltează, dacă ISPA a făcut, oricine a făcut, să facă 
cumva să se poată folosi strada, să se poată circula nu să se distrugă maşinile. Înţeleg, le 
păstrează, nu le astupă definitiv pentru că poate mai este nevoie de intervenţie sau de reparaţii 
dar atunci să aducă totuşi nisip. Dacă pune nisip şi dă cu cilindru se poate circula dar nu aşa, 
aruncă o lopată de nisip şi după două zile este denivelare de 10 centimetri! 
 Dl. Ghergan Florian 
 Aş vrea să ridic şi eu o problemă şi mă bucur că şi domnul Primar este aici. Dacă începe 
această curăţenie de primăvară aş vrea ca din executiv cineva să meargă în zona Bejan. Zona 
Bejan arată ca după dezastru, parcă acolo a fost bombardament. Haideţi să vedem, este plin de 
mizerie oriunde şi în zona unde ne-am pus noi tot ce am avut  în piaţă şi dincolo unde este spaţiu 
public, unde avem loc, unde se ţin sărbătorile noastre. Deci, trebuie mers acolo şi făcută 
curăţenie. Este dezastru acolo. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aici vă dau răspuns pentru că am fost ieri la Serviciul zone verzi şi am făcut o analiză pe 
parcursul a două zile. Ieri degeaba mergeam pentru că era îngheţat, era temperatura sub 0 grade.  
Oricum în ultimele 10 zile a fost destul de frig. De săptămâna viitoare, de luni, suplimentăm cu 
deţinuţii care pot presta serviciile acestea publice, cu un număr de 20 de oameni vor fi prezenţi. 
Dacă mai semnalaţi altă zonă, cum a semnalat domnul Ghergan, vă rog frumos să vă adresaţi 
direct la Serviciul zone verzi, la domnul Chitaru, şi el se ocupă şi sigur că veţi avea prioritate 
dumneavoastră. 
 Vrem ca până de Paşti să rezolvăm toate aceste probleme dar până ieri nu s-a putut sub 
nici o formă. 
 Dl.David Ioan 
 Vă rog să mă iertaţi dar vreau să completez ceea ce a spus colegul meu, domnul Oană. 
Doresc să fac două observaţii. Eu am aflat de această chestiune aseară, de la telefoanele celor 
care mă întrebau ce s-a întâmplat. “Cum, nu ştii?” “Nu ştiu!”. În mod normal când o sentinţă se 
pronunţă, se pronunţă, se redactează şi de înmânează direct celor interesaţi, abia după aceea 
devine publică. Ea a devenit publică înainte, cred că de a fi redactată sau pronunţată, bună oară 
ridicând întrebări asupra modului cum se face această justiţie în interiorul Partidului Liberal sau 
a unei părţi din Partidul Liberal.   
 A doua chestiune. Niciodată termenul de 5 zile nu curge decât de la luarea la cunoştinţă. 
Vreau să spun chestiunea asta pe care se pare că mulţi o ştiu dar se pare că domnul Oancea de 
vreo 6 luni de zile nu reuşeşte să priceapă acest lucru. Dânsul tot spune “nu mai au nici o şansă”, 
nu mai au aşa, nu mai nu ştiu ce, ne face grup infracţional. Să ştiţi că a făcut o afirmaţie o dată 
aici referitor la lucrătorii Poliţiei Comunitare că nu ştiu ce este aceea infracţiune. Mă doare 
sufletul să constat că acum nici Oancea nu ştie ce este aceea infracţiune. Infracţiunea are o 
definiţie foarte clară prevăzută, este articolul 16 dacă îmi aduc bine aminte din Codul Penal: este 
fapta săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. Domnul Oancea nici măcar acest lucru 
nu l-a citit sau nu a vrut să şi-l însuşească dar vrea să fie Primar, vrea să fie Viceprimar, vrea să 
fie Preşedinte, vrea să fie de toate dar el ca persoană în atâţia ani de Primărie nu s-a educat  
dânsul pe dânsul, de nici o culoare. Mulţumesc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă rog să ne spuneţi şi nouă domnule consilier cine este persoana respectivă, noi nu ştim 
cine este, de cine este vorba?! Cine este acest Oancea? 
 Dl.David Ioan 
 Este unul, aşa, unul care împarte dreptatea pe aici. 
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 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Aş dori să fac două anunţuri, domnule Preşedinte. Luni pentru cei interesaţi, luni la ora 
10 în Primărie avem întâlnire cu taximetriştii în virtutea celor discutate de noi într-o şedinţă şi vă 
vom comunica dacă nu veţi participa ce s-a discutat şi ce am convenit împreună. 
 Din păcate nu în data de 8 martie din motive că nu am găsit spaţiu disponibil dar în data 
de 9 martie inclusiv colegele şi colegii consilieri sunt invitate şi invitaţi la ora 14 la Restaurantul 
Bachus pentru a sărbătorii Ziua de 8 Martie. 
 Dl.Panduru Carol 
 Domnule Preşedinte, am uitat ceva. Vis-à-vis de lucrările ISPA, probabil când se termină 
cele începute iasă şi din garanţie. Cred că ar trebui un pic biroul de specialitate din cadrul 
Primăriei să urgenteze cu adresele astea ca să ia la cunoştinţă. Probabil o să iasă şi din garanţie. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Nu mi se parte corect ca să aflu din presă rezultatul. 
 Dl.Pogocsan Ferdinand 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinţei.  
 

 
Deva, 03 martie 2011 

 
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

Pogocsan Ferdinand                               Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 
 
 
  


