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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 13 octombrie 2011  în şedinŃa extraordinara 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 alin.2 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr. nr.1463/2011 privind convocarea 
Consiliul local al municipiului Deva in sedinta extraordinara, cu modificarile ulterioare.  

La şedinŃa au participat 13 consilieri locali din 21 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Ghergan Florian, Oană Nicolae Dorin, Panduru Carol, łonea Vasile, Cuiava Dorel, David 

Ioan, Birău Mircea, Cioroagă Miron, Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, dl. Viceprimar 
Costa Cosmin Cristian, dl. Viceprimar Morar Marcel, dl.Primar Muntean Mircia, dl. 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.Cuiava Dorel 
Domnule Preşedinte. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule coleg. 
Dl.Cuiava Dorel 
Înainte de a începe şedinŃa propun să păstrăm un moment de reculegere pentru Ion Diaconescu, 

fostul lider al P.N.ł.C.D. 
Se ridică toată lumea în picioare şi se păstrează un moment de reculegere. 
Dl. Ghergan Florian 
Vă mulŃumesc. 
Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă că şi-

au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 13 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa d-na 
Mermezan Ana, dl Pogocsan Ferdinand. Sunt şi alŃii absenŃi, da?! Da, poate mai vin. 
 Putem să ne desfăşurăm şedinŃa. Domnule Secretar, vă rog să prezentaŃi situaŃia. 
  

Sinteza procesului-verbal din  08 septembrie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1302/2011, cu respectarea prevederilor legale. 

ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae. 
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 11 puncte si 2 puncte suplimentare. S-au  adoptat 9 

hotarari, respectiv Hotarari de la nr.259-267. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 08 
septembrie 2011 

 
 
Sinteza procesului-verbal din  15 septembrie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1312/2011, cu respectarea prevederilor legale. 
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ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ghergan Florin. 
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 7 puncte si 5 puncte suplimentare. S-au  adoptat 12 

hotarari, respectiv Hotarari de la nr.268-279. Institutia Prefectului JudeŃului Hunedoara, nu a formulat 
până la această dată nici o obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 15 
septembrie 2011 

 
Dl.Ghergan Florian 
MulŃumesc domnule Secretar. 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 septembrie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 08 septembrie 2011, se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 15 septembrie 2011. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 15 septembrie 2011 se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 

În continuare, dau cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului ordinii de zi. 
 
Dnul Primar Mircia Muntean: 

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

1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.336/2008 privind stabilirea locurilor de 
asteptare sau de stationare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

                        IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza Decretului – 

lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
            IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. 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   
II. Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 
 

1. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011; 
2. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea 

gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului Deva si a satelor apartinatoare; 
3. Organizarea de catre Municipiul Deva alaturi de SC Compania Artistica Mix Music Show 

SRL, a proiectului „Mix Music Evolution” in perioada 28-29-30 octombrie 2011;  
4. Modificarea pretului pentru apa potabila si a tarifului de canalizare-epurare din municipiul 

Deva; 
 
Având în vedere că  ordinea de zi a fost transmisă, am rugămintea să o votăm cu cele 4 puncte 

suplimentare, adăugate la ordinea de zi. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Supun la vot ordinea de zi, cu cele 4 puncte suplimentare. 
  S-a votat cu 13 voturi pentru. 

 PoftiŃi, domnule Primar. 



 3 

 
 Dl.łonea Vasile 
 Vreau să…Înainte de a trece la vot. 

Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi. 
 Dl.łonea Vasile 
 Eu am o întrebare pentru domnul Secretar şi vreau să se lămurească lucrurile clar. Ştim că  
Prefectul judeŃului Hunedoara a renunŃat la procesul în contencios privind şedinŃa din 30 iunie 2011. 
Prin soluŃia dată în şedinŃa din 11 octombrie 2011 s-a luat act de renunŃare la proces a Prefectului şi 
cred că pe cale de consecinŃă şedinŃa din 30 rămâne şedinŃă valabilă. În aceste condiŃii mă întreb, cei 4 
colegi prezenŃi în sală, a căror mandat a expirat înainte de termen - ca urmare a pierderii calităŃii de 
membri ai partidului pe listele căruia au fost aleşi, au dreptul azi de vot sau nu au dreptul? Ca să nu 
facem un lucru şi după aceea să-l reluăm aiurea. De asta, eu nu am nimic personal cu colegii în 
discuŃie.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles. PoftiŃi domnule Secretar. 
 Dl.łonea Vasile 
 Şi încă o singură problemă. Vreau să dau un răspuns domnului Viceprimar Morar Marcel care 
ieri era îngrijorat în conferinŃă de presă, dacă venim noi sau nu la şedinŃa de astăzi, dar văd că nu noi 
lipsim astăzi, ci colegii dumnealui. Mai degrabă trebuia să fie îngrijorat de colegii dumnealui să-i 
aducă, pentru că prezenŃa obligatorie – aşa consider eu că este moral, să vină din partea acelora care ne 
invită, nu ne invită şi ei pleacă de acasă! Noi, aşa zisa opoziŃie să zicem, ne-am făcut datoria faŃă de 
deveni şi am venit. Cine lipseşte din sală? 
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Oancea lipseşte. 
 Dl.Cuiava Dorel 
 Liberalii. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles.PoftiŃi, domnule Secretar. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Deci, eu nu ştiu despre ce spune domnul consilier. Doar atât pot să vă informez că hotărârile în 
materie de contencios administrativ îşi produc efectele la data comunicării, ori până la această oră noi 
nu am primit. 
 Dl.Ghergan Florian  
 Deci, nu aveŃi nici o comunicare! 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Nu avem nici o comunicare de la instanŃă.  
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Domnule Preşedinte, îmi permiteŃi? 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, vă rog. 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
MulŃumesc. Am să fiu foarte scurt. Ceea ce afirmă domnul łonea şi spun afirmă, nu este un 

răspuns la o întrebare, este o afirmaŃie a dânsului. Dat fiindcă aduce subiectul în discuŃie aş vrea să 
aduc câteva clarificări personale. Eu, ieri în conferinŃa de presă aşa cum am spus-o şi presei în 
interviurile pe care mi le-au luat, nu am făcut nici un apel la prezenŃa dumneavoastră în această sală. 
Am spus că apelul la prezenŃa dumneavoastră în această sală îl fac colegii de la AdministraŃie publică 
locală care vă convoacă la şedinŃă. PrezenŃa dumneavoastră în această sală este absolut benevolă, dacă 
puteŃi sau nu, dacă sunteŃi în stare să veniŃi sau nu şi Ńine de mai multe motivaŃii. 

Aş vrea însă să vă întreb altceva. Faptul că dumneavoastră - văd că cunoaşteŃi foarte bine, aşa 
cum aŃi demonstrat-o în presă, proverbele româneşti, vreau să vă întreb în situaŃia de faŃă respectiv la 
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punctele cu referire la, să spunem creşterea plafonului pentru gratuitatea pensionarilor, faptul că eu 
personal şi executivul Primăriei suntem îngrijoraŃi şi ne solidarizăm cu situaŃia pensionarilor, înseamnă 
că noi suntem proşti şi dumneavoastră sunteŃi deştepŃi sau dumneavoastră personal sunteŃi deştept? 
MulŃumesc. Cred că aŃi înŃeles la ce mă refer. 

Dl.łonea Vasile 
Întrebarea cred că este retorică, nu?! 
Dl.Viceprimar Morar Marcel 
Nu! Este o întrebare pur şi simplu la care dumneavoastră dacă sunteŃi în stare puteŃi să 

răspundeŃi, dacă nu, am înŃeles de la sine. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci eu aş vrea să… Dacă mai sunt ceva polemici, ca să încheiem şi să trecem la ordinea de zi. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

 Aş vrea şi eu. 
Dl.Ghergan Florian 

 PoftiŃi.  
 Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
 Cât despre seriozitatea colegilor noştri din P.N.L. reprezentanŃi de domnul Florin Oancea, să 
nu fie prezenŃi la hotărâri de consiliu care sunt în folosul cetăŃenilor, a devenilor implicit, ne-am 
obişnuit să nu fie prezenŃi şi din cauza asta am făcut apel ultima dată. 

Dl.Ghergan Florian 
 Am înŃeles dar, nu pot - dacă tot am ajuns în această fază, nu pot să nu vă amintesc că la 
şedinŃa ordinară dumneavoastră aŃi lipsit şi acolo erau chiar puncte importante şi când facem, suntem 
aşa…moral  vrem să atragem atenŃia. Trebuie să fim noi prima dată în regulă. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 Domnule  Preşedinte, cereŃi colegilor de la A.P.L o situaŃie a prezenŃei colegilor, tuturor 
colegilor consilieri în ultimul an, şi o să vedeŃi că unii au lipsit de 50 de ori şi unii poate au lipsit o 
dată. 

Dl.Ghergan Florian 
 Este adevărat. 
 Dl.Viceprimar Morar Marcel 
 DiferenŃa este … 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu v-am amintit că data trecută dumneavoastră aŃi lipsit şi nu s-a putut Ńine şedinŃa, ca să 
încheiem disputa, da, cu polemica?! Mai este ceva? Mai este cineva care…? Nu.  

Domnule Primar, poftiŃi. 
 
  
I Proiect de hotărâre: 
Punctul 1  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.336/2008 privind 

stabilirea locurilor de asteptare sau de stationare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Avizele comisiilor nu sunt, consemnaŃi la procesul-verbal de şedinŃă. Comisia juridică nu a 

putut să-Ńi desfăşoare activitatea din lipsa colegilor Borbeanu, Chişotă, Lazăr şi Mermezan din care 
singura care şi-a anunŃat absenŃa fiind în delegaŃie este doamna Mermezan. FaŃă de aceasta, neavând 
cvorum nu am putut să dăm avizul. Cei 3 prezenŃi, aviz favorabil la toate punctele puse în discuŃie dar 
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nefiind minumum patru, jumătate plus unu din membrii comisiei, lipsă de cvorum, nu sunt avize la 
comisia juridică la toate punctele de pe ordinea de zi. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da, aş vrea să consemnaŃi că şi la buget-finanŃe este aceeaşi situaŃie, nu există cvorum. Avizele 
pentru cei care sunt prezenŃi sunt favorabile, de altfel şi în documentaŃie şi atunci vom urma votul în 
consiliu, da?! 

Trecem la vot.  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                 S-a votat cu 13 voturi pentru.  
           A fost adoptată Hotărârea nr.304/2011 
 
Punctul 2  

 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile 
statului, in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate s-a consemnat… PoftiŃi. 
Dl.Secretar Socol Augutin 
Prezenta hotărâre necesită un cvorum de 2/3. În sală nu sunt prezenŃi. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu avem 2/3. 
Dl.Panduru Carol 
Să o lăsăm la urmă, poate domnul Pogocsan a anunŃat că întârzie. 
Dl.Ghergan Florian 
VreŃi să o mai amânăm, domnule Primar, până la sfârşit şi să încercăm, poate mai vine cineva? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da. 
Dl.Secretar Socol Augutin 
La fel şi la următorul punct. 
Dl.Ghergan Florian 

 Şi 2 şi 3. Amânăm şi 3? Da? 
  S-a votat amanarea cu 13 voturi pentru 

 

Punctul 1 suplimentar  
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011.  
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile sunt în situaŃia expusă mai sus. Aici nu ne trebuie 2/3, nu?  
 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Nu. 
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Dl.Ghergan Florian 
Merge cu jumătatea simplă. 
Dl.Rachită Ciprian 
Domnule Preşedinte. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Rachită Ciprian 
Avem o propunere. La Cap. 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica” Lit. C introduce  

pozitia “Parcare supraetajata” cu suma de 5.000 lei; La Cap. 61.02 “Ordine publica si siguranta 
nationala” , II – Dotari se introduce pozitia: Autovehicul special pentru Politia Locala cu suma de 
81.000 lei; Se diminueaza de la Lit. A Cap. 65.02 “Invatamant” , Poz. 3: “Noi capacitate de producere 
a enrgiei termice, prin valorificarea resurselor de energii regenerebile” sums de 86.000 lei; La Cap. 70 
.02. , Poz. 29 se schimba denumirea investitiei din “Sistem de apa si canalizare in localitatea Barcea 
Mica”  in “Alimentare cu apa si canalizare in localitatea Barcea Mica”. 

Dl.Ghergan Florian 
 De acord, domnule Primar? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Supun la vot amendamentul  făcut de colegul nostru.  

Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 S-a votat cu 13 voturi pentru. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                 S-a votat cu 13 voturi pentru.  
           A fost adoptată Hotărârea nr.305/2011 
 

Punctul 2 suplimentar  
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva 
nr.45/2009 privind reglementarea gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului Deva 
si a satelor apartinatoare. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile? Aceiaşi situaŃie. 
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Dl.Panduru Carol 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil.AveŃi cvorum?  
Dl.Panduru Carol 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Bun. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                 S-a votat cu 13 voturi pentru.  
           A fost adoptată Hotărârea nr.306/2011 
 

Punctul 3 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Proiect de hotărâre privind organizarea de catre Municipiul Deva alaturi de SC Compania 
Artistica Mix Music Show SRL, a proiectului „Mix Music Evolution” in perioada 28-29-30 
octombrie 2011. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile? 
D-na Mateucă Mădălina 
Cultură favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
AveŃi cvorum? 
D-na Mateucă Mădălina 
Da. 
Dl.Ghergan Florian 
Da?! Bun. Sunt ceva discuŃii? PoftiŃi, domnule consilier. 

  Dl.łonea Vasile 
  Votul meu la acest proiect de hotărâre este abŃinere şi am să justific de ce este abŃinere. 

Consider că Deva are mult mai multe probleme de rezolvat decât spectacole, spectacole care sunt mult 
prea dese în anul ăsta, spectacole care anterior desfăşurate nu au fost justificate şi decontate nici acum 
din buget, chiar dacă sunt sponsorizări ele trebuiau să se găsească în bugetul municipiului Deva şi nu 
am văzut acest lucru până la capăt. Au fost cheltuieli uriaşe şi nu se văd, probabil că or fi amici 
politici, asta este altceva, dar noi trebuie să respectăm legea. 

  A doua la mână, locaŃia care se propune, a creat numai necazuri. Eu am avut multe discuŃii cu 
mulŃi oameni care s-au plâns de fum, de mizerie, de zgomot, de urinări în spatele blocurilor şi în 
scările blocurilor. Noi am zis că având fel de fel de parching-uri la super magazine, la stadion, ca să 
evităm centrul oraşului, ca să evităm spectacolele de acest gen şi deranj, că nu toată lumea admite 
astfel de spectacole, nu toată lumea, nu tuturor le place aşa ceva, mai ales cei care vor să doarmă şi să 
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se odihnească fără fum de mici şi de zgomote asurzitoare, nu le convine acest lucru. Trebuie să facem 
în locaŃii mult mai bine definite şi mult mai bine acceptate de toată lumea.  

  Pentru asta eu zic că trebuie să ne preocupăm de multe alte lucruri decât de spectacole de genul 
acesta, plus mai apar clauze de confidenŃialitate. Adică, trebuie să facem confidenŃialitate privind 
valoarea spectacolului şi alte lucruri pe bani publici! Nu cred că, cheltuirea banului public poate fi 
confidenŃială! Nu cred aşa ceva! Eu ştiu că trebuie să fie cât mai transparentă şi toată lumea să ştie că 
banul pe care-l dă aici - rupându-şi de la gură unii dintre noi, trebuie să ştie pe ce se cheltuie, nu pe 
lucruri confidenŃiale şi spunem că am dat o sumă de… nu ştiu ce, pentru ce...că-i confidenŃial! Încă ne 
mai şi ameninŃă că dacă cumva facem public ceva din contractul acesta suportăm consecinŃele. Astea 
sunt câteva din motivele pentru care …Încă o dată spun, într-o perioadă de criză avem alte lucruri de 
făcut decât să facem toată ziua spectacole. Pâine şi circ făceau romanii, dar erau în perioada decadentă. 
Sper că nu este nici o comparaŃie. 

Dl.Ghergan Florian 
  PoftiŃi, domnule Primar. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Da. De această dată fără a-l contrazice pe domnul consilier aş încerca să punctez câteva din 

atuurile care ar trebui să ne determine astăzi să dezbatem acest punct şi este foarte bine de data aceasta 
că a ridicat domnul łonea această problemă, şi a locaŃiei, şi a distracŃiei, şi a cheltuielilor publice 
ş.a.m.d., câte se pot lua în calcul la o astfel de manifestare.  

  Acum, din punctul meu de vedere, cred că toată lumea a observat că la ultimele două 
manifestări, subsemnatul nu a fost prezent. Am fost şi în Deva când nu am vrut - chiar în faŃa casei 
mele, să mă duc să particip, deloc. A doua oară am fost plecat, poate şi intenŃionat, să nu fiu aici să 
zică că vreau să fac campanie, că urc pe scenă, ş.a.m.d.  Deci, să încercăm - că fiind două repetate, este 
clar că nu vreau să fac o campanie de nici un fel, eu personal, pe seama acestor manifestări.  

  Din punct de vedere însă al atracŃiei, a situaŃiei economice în care mulŃi deveni nu-şi mai 
permit nici să meargă la Gyula, nici să meargă la Timişoara, nici să meargă la Cluj şi dovada că vin tot 
mai mulŃi, adică de la 8 mii au venit 10 mii, de la 10 mii au venit 12 mii,  lumea este tot mai doritoare. 
Sigur cu acest mic deranj care-l facem câtorva familii care au sute şi mii şi milioane de avantaje că 
stau acolo, ca să nu spunem pe şleau - că unii poate nemeritat în detrimentul populaŃiei muncitoare şi a 
socialismului pe care eu prin partidul pe care-l reprezint doresc să-l scot în evidenŃă, clasa muncitoare 
nu prea stă acolo în cartierele alea şi alŃii au fost profitorii care şi-au băgat mâna neagră din vechiul 
comunism şi au pus mâna pe apartamentele centrale şi acum îi deranjează o dată la un an, o dată pe an 
îi deranjează că face Primăria sau că şi-a ales… AŃi văzut că şi din punctul acesta de vedere am 
încercat să diversific, o dată facem la Real, o dată-l facem la Aqualand, o dată-l facem la piaŃă şi o dată 
l-am făcut la  Catedrală. Sigur, mulŃumim încă o dată Episcopului care a fost unul dintre cei care ne-a 
întins mâna şi nu ne-a certat, noi căutând să respectăm orarul, ora 10, ora 4 începem şi ora 10 
finalizăm muzica. Sigur că sunt mulŃi acolo, meşteşugari, oameni chiar şi cu mititei, fără mititei, dar 
trăgând linie mişcă oraşul, mişcă economic, mişcă din toate punctele de vedere.  

  Acum, în fine, ultimul lucru pe care vreau să-l atrag şi am dorit acest spectacol aici cu o uşoară 
cheltuială din partea Primăriei Municipiului Deva şi aş vrea să nu mă puneŃi vreodată în situaŃia să vă 
scot pe nume de primar din Ńară sau din judeŃul Hunedoara cât cheltuieşte din buget primarul 
Lupeniului, primarul Bradului, primarul Simeriei, primarul, că nu că vă umilesc, îi umilim pe toŃi pe 
100 de ani cât dă Deva la un concert adică 1 miliard 200 şi cât dă Bradul 5 miliarde sau Lupeniul 6 
miliarde sau Vulcanul … să dau nume, să zicem din toate, cât pot să cheltuiască oamenii ăia, cât 
cheltuia de altfel în urmă cu 2 ani şi tot spuneam în şedinŃă “dragi consilieri, 27 de miliarde pun în 
bugetul local pentru o singură echipă de fotbal Minerul Lupeni Primăria Lupeni”. Nimeni nu zice, 
nimeni nu zice “domnule Primar, puneŃi domnule mai mult de astea 3 miliarde pe care noi le dăm în 
medie, constant”. Anul acesta am dat mult mai puŃin, 2 miliarde şi vreo 200 dacă va rămâne fotbalului 
care uitaŃi, cu grupă de 17-19 ani, cu 3 jucători în Lotul NaŃional al României singurul care s-a 
calificat la Campionatul European UNDER 91 sau 92 că nici nu ştiu titulatura exactă, Deva are 3. 
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Căpitanul de echipă are 17 ani. Deci, iată că am riscat şi acum am scos produs 100% devean, fără 
venituri din Bucureşti şi din Ploieşti şi de nu ştiu pe unde care să joace sau să ne vândă meciurile. 

  Deci, în fine, am dorit să nu comentez cât investesc alŃi primari în serbările localităŃilor lor, dar 
am vrut să arăt că se poate după ce am fost certaŃi că sunt balonaşe şi numai mici şi mititei, că putem 
să facem un concert model. Ca să vedem, să ne inspirăm din acest model în care să îmbine muzica 
religioasă cu muzica, mă rog, gălăgioasă sau muzica clasică dorită de tineri, să arătăm că se poate şi 
fără mici şi fără baloane şi fără tot felul de intreprinzători mai mult sau mai doriŃi în zonă. Şi de 
aceasta am zis să vedem şi un astfel de spectacol şi vă promit solemn, aveŃi cuvântul şi onoarea mea, 
că dacă dumneavoastră mă chemaŃi, consilierii care votaŃi pentru mine astăzi, nu vin acolo. Prefer să 
beau cu voi o cafea, undeva departe de locul acesta şi dacă mă chemaŃi să fiu prezent acolo sigur că 
atunci mă bucur şi eu şi familia mea, cum vă bucuraŃi cu toŃii de prezenŃa unui spectacol, nu 
întâmplător. GândiŃi-vă că aceste sute de personalităŃi a lumii muzicale, că sunt peste 110 în total, nu 
putem să-i aducem decât cu bani foarte, foarte grei altădată. Numai formaŃia unuia se ridică la 2500-
3000 de euro, dacă vrei să-l aduci la un spectacol. Vreau să mă înŃelegeŃi că strict asta este. Şi repet, 
iată mă mai sacrific o dată şi nu vin nici a treia oară, ca să zică cineva că particip la spectacol. Zic că 
este un moment de analiză, un moment de analiză pe realitate. Regret că nu am adus, regret, aceste 
cheltuieli are oraşelor vecine. 

  Am fost acum o lună la Simeria, la ultimul spectacol când a cântat IRIS şi vă puneaŃi mâinile în 
cap şi vă zmulgeaŃi părul dacă vedeaŃi câte miliarde a putut să dea oraşul Simeria pentru acele trei zile 
comparativ cu Deva. Deci, nu am alt argument, dar sigur că suntem puŃini în sală şi mi-am folosit şi eu 
atuurile să treacă acest proiect important. 

  Dl. Moş Ovidiu 
  Domnule Primar, nu puteŃi să schimbaŃi locaŃia la Aqualand? 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  BinenŃeles că putem. 
  Dl. Moş Ovidiu 
  Da? Ca amendament. 
  Dl.Ghergan Florian 
  Deci, solicitaŃi să se schimbe locaŃia din centrul oraşului la Aqualand? 
  Dl. Moş Ovidiu 
  Da, la cetate. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Este o propunere care mi se pare foarte constructivă şi chiar ar fi un loc excelent. 
  Dl.Ghergan Florian 
  PoftiŃi, vă rog. 
  D-na Luchian Mirela 
  La Aqualand nu se poate, pentru că nu există spaŃiul necesar pentru a pune o scenă de 10 pe 12, 

pentru a pune nişte ecrane care au o dimensiune în total, toată lungimea de 20 de metri şi chiar nu este 
loc. La Aqualand şi în parcarea de la cetate vom face târgul de iarnă care este mult mai mic, de o 
amploare mult mai mică. Aici sunt jocuri, sunt comercianŃii la care le trebuie un spaŃiu mai mare. 
Tocmai de aceasta am luat decizia aici. 

  Dl.Moş Ovidiu 
  Este la Aqualand, chiar spre ieşirea înspre Horea.  
  D-na Luchian Mirela 
  Deci, noi am fost şi am măsurat chiar şi pentru Festivalul de toamnă şi de iarnă… 
 
 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Eu zic să facem o variantă, să-l propunem la Aqualand, să-l votăm la Aqualand şi să existe şi o 

cale de… 
  Dl.Ghergan Florian 
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  La Real. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  La Real nu că este a lor şi curentul… nu se poate. 
  D-na Luchian Mirela 
  Este parcare privată. Chiar numai pentru Zilele Oraşului ne dă voie la  Real pentru că acolo pot 

să fie şi ei, să facă şi ei o promovare a magazinului lor. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Eu zic că la Aqualand este suficient şi ar fi o locaŃie mult mai perfectă, dar sigur că trebuie să 

discute. Să fie un consilier, eu îl propun pe domnul Moş pentru că altfel este clar că nu va trece 
proiectul şi să meargă să negocieze şi să aducă atuuri. Eu cred că şi cei de la…organizatorii de la acest 
concert pe de o parte pot înŃelege că vom putea mişca chiar şi gardul şi să găsim locaŃie  specială, ca să 
putem amplasa scena în zonă şi am zis întotdeauna că este mai bine acolo. Ei ştiŃi, preferă aşa, fără să 
analizeze prea bine, “domnule, mi se pare perfect acolo, la Episcopie”. Eu cred că ar înŃelege până la 
urmă şi sigur că putem lăsa la latitudinea noastră sau o comisie să fie formată din 3 consilieri de la 
partidele majoritate, propun pe Ovidiu, pe Mircea, pe Panduru să se ocupe de problema aceasta. ToŃi 
trei pot să discute şi cu Mirela împreună, domnule asta este, s-a aprobat, s-a făcut un efort substanŃial. 
Nu pierd absolut nimic, din contră, câştigă toată lumea, câştigă.  Şi eu sunt pentru liniştea oraşului şi a 
zonei şi au mult mai mult loc la Aqualand. Nu este nici o perioadă foarte, foarte aglomerată.  

  Este o perioadă de toamnă în care toată lumea este la lucru, exceptând cei care au gratuităŃi, 
este o perioadă în care este destul de redus şi numărul de clienŃi. Prima dată, sigur că mi-a fost teamă 
că nu pot să parcheze şi perturbă. Într-o sâmbătă, duminică poŃi pierde 2 miliarde de lei, dar zic că nu 
pierdem nimic şi zic că vor accepta propunerea lui domnul Moş, eu aşa zic. 

  Dl.Ghergan Florian 
  Dacă mai sunt alte propuneri?  
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Dar să o analizaŃi la modul cel mai responsabil şi să permiteŃi să împuternicim comisia dacă 

chiar nu se poate şi nu acceptă la Aqualand, atunci să meargă la Real. 
  Dl.Ghergan Florian 
  Se face o altă şedinŃă şi se discută doar nu este nici o problemă asta. 
  Eu zic dacă până acum au fost dispute şi s-au discutat lucrurile şi în contradictoriu, că aşa este 

bine să fie, eu zic haideŃi să vedem acest proiect, domnul Primar îl susŃine. Dacă mai sunt alte puncte 
de vedere? PoftiŃi. 

  Dl. Oană Nicolae Dorin 
  Eu am următoarea propunere. Deci, să numim comisia care să negocieze cu colaboratorii 

noştrii, să votăm pentru organizarea acestui spectacol, urmând ca locaŃia să o stabilească comisia 
printr-un protocol încheiat cu asociaŃii care vin. LocaŃia, în funcŃie de ce negociază cei trei consilieri 
cu societatea care vine, ce vor negocia atunci stabilesc locaŃia că este la Aqualand sau la Episcopie. 

  Dl.Primar  Mircia Muntean 
  Societatea nu pierde nimic, aceiaşi oameni vor merge şi într-o parte şi în alta, cum a zis domnul 

Moş. 
  Dl.łonea Vasile 
  LocaŃia trebuie să o aprobe Consiliul local, nu o comisie. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Sigur, Consiliul local dar ei vă vor accepta domnule łonea, vor accepta oriunde veŃi propune, 

vă spun eu. Dacă spuneŃi  “domnule le-am acceptat, asta este, 10 metri, câŃi sunt, 100 de metri”. 
  Dl.Moş Ovidiu 
  Dar intrăm în stadion un pic, pe pistă dacă trebuie, haideŃi să fim serioşi. 
 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Dai două rame de gard jos şi montezi scena acolo şi ai rezolvat problema. 
  Dl.Moş Ovidiu 
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  Ce are?! 
  Dl.Ghergan Florian 
  Unde-i patinoarul. 
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Nu-i nici cald, că au fost perioade de vară când nu se putea face acolo, pentru că se încălzea 

asfaltul încât te dogora. Până la ora 11 nu se răcorea în zonă. Acum nu cred că este o problemă. 
  Dl.Ghergan Florian 
  Am înŃeles. Supun la vot amendamentul colegului nostru, domnul Moş, ca să se modifice 

locaŃia la Aqualand. Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
   S-a votat cu 12 voturi pentru şi 
              1 vot împotrivă (dl. Costa Cosmin Cristian) 

 Comisiile de specialitate? 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Nu avem. 

  Dl.Ghergan Florian 
 Nu avem? Cultură? 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Cultură favorabil, dar am mai spus. 

  Dl.Ghergan Florian 
 Bine. Mai sunt alte discuŃii? Supunem la vot. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                 S-a votat cu 13 voturi pentru.  
           A fost adoptată Hotărârea nr.307/2011 
 

Domnilor consilieri, vă felicit pentru modul în care… 
Dl.Moş Ovidiu 
Mai este un punct suplimentar. 
Dl.Cuiava Dorel 
Mai este un punct suplimentar, domnule consilier, sunt  4. 
Dl.Ghergan Florian 
Vă felicit pentru cum aŃi votat la punctul 3. PoftiŃi domnule Primar, punctul 4. 
 

  Punctul 4 suplimentar  
  Dl.Primar Mircia Muntean 
  Proiect de hotărâre  privind modificarea pretului pentru apa potabila si a tarifului de canalizare-

epurare din municipiul Deva. 
Este proiectul pe care ni l-am asumat. 
Dl.Ghergan Florian 
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Da. Deci, referitor la acest proiect domnule Primar, noi cu toŃii am dat undă verde proiectului 
I.S.P.A. şi vreau să vă spun câteva cuvinte. Eu cred că trebuie să fim un pic serioşi si executivul că 
uitaŃi-vă, aprobarea, am aici avizul de la A.N.R.S.C., aprobarea pentru majorarea de preŃ este 
23.06.2011. de asta, aş ruga executivul în situaŃii de genul acesta…  

Apaprod a pierdut 2 luni diferenŃa de tarif. În situaŃia aceasta normal ar fi trebuit să factureze 
Primăriei diferenŃa de preŃ, aşa este contractul şi aşa este legea dar sigur că s-a înŃeles că există o 
disfuncŃionalitate. Vă rog frumos, cei din executiv, sunt bani foarte mulŃi care trebuie rambursaŃi. 
Apaprod nu poate să ramburseze dacă nu are venituri. Doamna director ştie foare bine cum este 
situaŃia. Deci, vă rog frumos atunci când … pentru că toate preŃurile acestea sunt aprobate în Consiliu, 
deci noi am aprobat preŃurile până la terminarea programului şi trebuie să ne Ńinem de ele ca să se 
poată factura. Deci, este foarte important şi pentru următorul proiect. Deci, următorul proiect este tot 
pe fonduri structurale, este un proiect de 110 milioane de euro şi este apobat. Noi dacă nu aprobăm 
tarifele avem probleme şi pentru următorul proiect.  

Aş vrea să dau cuvântul domnilor de la Apaprod, domnilor directori care sunt prezenŃi să ne 
prezinte aceste proiect.  

Dl.Moş Ovidiu 
Nu este necesar! 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este necesar, da?! Dânşii sunt aici dacă aveŃi întrebări. Nu! Sunt alte puncte de vedere? Nu. 

Trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  
 Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 13 voturi pentru.  

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

A fost adoptată Hotărârea nr.308/2011 
 
Dl.Ghergan Florian 
Am epuizat ordinea de zi. Punctul Diverse. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Având în vedere situaŃia… 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi. 
Dl.Ghergan Florian 
ScuzaŃi-mă. În situaŃia asta îl mai … 
Dl.Secretar Socol Augustin 
SupuneŃi la vot amânarea. 
 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, să le amânăm, da? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
La votul consiliului. 
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Dl.Ghergan Florian 
Supun votului dumneavoastră amânarea punctului 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 

Împotrivă? AbŃineri? 
                 S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, dacă există voinŃă, putem face de îndată mâine, dacă doriŃi să sprijinim pe aceşti oameni 

care este a şasea lună, vorba domnului Preşedinte, că eu am atenŃionat, este a şasea lună când oamenii 
nu pot să-Ńi vândă proprietăŃile pentru că nu facem acest cvorum. Nu ştiu cine are de câştigat. Eu unul 
nu am de pierdut, dar nu sunt deloc încântat să purtăm pe drumuri. Cu un minum efort… 

Dl.Ghergan Florian 
Numai puŃin. Supun votului dumneavoastră amânarea punctului 3 de pe ordinea de zi. Cine 

este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
                 S-a votat cu 13 voturi pentru.  

Vot unanim, da. Mai este ceva pentru ordinea de zi, domnule Secretar, colegele noastre? Este 
în regulă. PoftiŃi, domnule Primar. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Având în vedere situaŃia economică, situaŃia deosebit de benefică dintr-un anumit punct a 
acestui sfârşit de an în care câteva proiecte deosebit de importante bat şi la uşile noastre având 
deschiderea necesară pentru a putea să obŃinem finanŃare pentru îmbunătăŃirea sistemului IT al 
Primăriei,  pentru îmbunătăŃirea câmpurilor fotovoltaice, pentru câteva reŃele de apă-canal în satele 
aparŃinătoare. Eu aş vrea să înŃelegeŃi că avem nevoie de sprijinul întregului consiliu şi facem un apel  
această dată fără echivoc şi sincer să putem să ne mişcăm repede pentru că vă spun, datorită 
dumneavoastră am obŃinut cel puŃin două mari finanŃări, cele 9 milioane de euro de la Guvernul 
elveŃian şi care într-o săptămână deja vor fi eligibile şi primul câmp fotovoltaic - de unde au fost în 
primă fază aprobate locuinŃele pentru tineri, din Dealul Paiului, de la bazinele de apă unde am obŃinut 
avizul de la Petrom. 
 Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi. 
 Dl.Cioroagă Miron 
 Doamnelor şi domnilor, aş vrea să mă adresez compartimentulzui tehnic din Primărie. Ştiu că 
nu sunt bani suficienŃi să reabilităm toate trotuarele, toate străzile, mai rămân şi nefăcute. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu mai rămân, le-am prins acum pe toate. 
 Dl.Cioroagă Miron 
 Tronsonul de trotuar de la Astoria spre Trident, pe partea stângă, deci vă rog să mă credeŃi că 
este într-o stare deplorabilă.  

Sunt gropi, am fost de faŃă când o femeie cu căruciorul a păŃit ce a păŃit şi … 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Le-am prins toate. Spre sfârşitul acesta de an sper… Normal începeam săptămâna asta, dar a 
fost o contestaŃie. În 5 octombrie trebuia să ne apucăm de lucru. 
 Dl.Cioroagă Miron 
 Am vrea să găsim soluŃia prin care … 

Dl.Szots Ludovic 
Pe 15 octombrie avem procedura de reparaŃii drumuri şi trotuare şi … 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, în 5 octombrie trebuia să începem lucru. Din ce motiv s-a amânat? Codrin unde este? 
Domnul Szots, motivul! 
 Dl.Cioroagă Miron 

Nu cred că trebuie o sumă extraordinar de mare alocată. Pe reparaŃie, cât de cât sunt câteva 
gropi, deci efectiv te poŃi ascunde în ele. 

Dl.Szots Ludovic 
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 Pentru că s-au cerut tot felul de clarificări şi ANRMAT-ul a observat nişte date…trebuie 
prezentarea pe SEAP a documentaŃiei şi se amână pe 19 octombrie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci trei zile mai aveŃi sau patru şi puteŃi să veniŃi cu prioritate pentru demarare. 
 Dl.Cioroagă Miron 
 Aş vrea să se realizeze înainte de a da îngheŃul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule consilier, pe lângă această ridicare de  problemă importanta, vă rog să veniŃi în 20, în 
21 şi personal să mergeŃi… 
 Dl.Cioroagă Miron 
 MulŃumesc. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci în 5 trebuia să finalizeze licitaŃia multianuală pentru reparaŃii stradale şi pietonale, în 
urma falimentului Drumurilor JudeŃene cu care am avut contract 4 ani de zile. Nu s-a putut întâmpla 
asta,  au cerut câteva lămuriri. 

Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi, domnule consilier. 
 Dl. łonea Vasile 
 Eu mă bucur că domnul Primar a revenit la un ton mai calm, mai conciliant şi este foarte bine 
pentru toată lumea inclusiv sau chiar în primul rând pentru cetăŃenii municipiului Deva. Lupta care pe 
care dintre noi - eu cred că nu a fost benefică nimănui, dar eu zic că… 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dintre noi înşine, nu dintre dumneavostră, noi înşine. Dumneavoastră ne-aŃi mai ajutat din 
când în când. Noi înşine nu ne-am ajutat. 
 Dl. łonea Vasile 
 Principalul factor eu zic că aŃi fost dumneavoastră ajutat copios de Prefectul JudeŃului 
Hunedoara. Că dacă lucrurile mergeau frumos, pe lege se ajungea probabil la altă majoritate din 
Consiliul local. Eu eram convins şi sunt şi acum convins, chiar dacă se va forma o nouă majoritate şi 
aia va fi responsabilă. Eu cred că nu este nimeni nebun să se opună proiectelor care sunt benefice 
localităŃii în care trăim, locuitorilor Devei. Fiecare ne vom duce după aia în faŃa locuitorilor pentru un 
nou mandat, unii dintre noi, dar în general trăind în municipiul ăsta trebuie să fi nebun să nu vrei 
binele localităŃii în care trăieşti, să nu vrei să fie mai frumos, mai  curat, mai bine, pe bani mai puŃini. 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 Da, domnule consilier, sunt … 
 Dl.łonea Vasile  

Vă rog frumos, deocamdată discut eu. De aceea spun, dacă lucrurile mergeau cum spune legea 
şi legea spune foarte clar, probabil… Până la urmă finalul tot acesta va fi, dar a fost cu convulsii, cu 
certuri, cu proiecte căzute care nu ar fi trebuit să cadă, sunt convins de treaba aceasta, cum sunt astea 
acum cu proprietatea. Bine, asta sunt din vina dumneavoastră, ştiŃi, ca la Parlament, cel care-şi 
propune proiectul să asigure majoritatea nu celălalt, din opoziŃie. Uite, noi din opoziŃie am venit. 
Dumneavoastă, care aŃi propus proiectele nu aŃi beneficiat, nu aŃi putut să vă aduceŃi oamenii pentru  
că dacă aveaŃi încă un singur om treceau şi cele două proiecte, proiecte normal necesare locuitorilor 
municipiului Deva. Fiecare vrea să-şi intre în proprietate, în posesie, să-şi vândă teren, să valorifice 
probabil, mă rog, fiecare face ce vrea cu proprietatea. 

Eu vă şi garantez, deşi fac parte din U.S.L. să ştiŃi în discuŃiile din U.S.L. am spus “nu ne 
opunem nici unui proiect benefic comunităŃii”. Dacă-l considerăm că nu respectă legalitatea, că se 
cheltuie banii, se risipesc sau altceva da, vom avea argumente şi vom vota împotrivă cu amendamente. 
Dar, atunci când lucrurile sunt benefice localităŃii v-am spus indiferent cât de opozanŃi politici am fi, 
nu vom fi împotriva unor proiecte benefice. Şi vă garantez că şi pe viitor voi fi pentru să se rezolve 
lucrurile în  beneficiul localităŃii şi locuitorilor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Domnule consilier, eu sunt total de acord cu dumneavoastră dacă adăugaŃi, cu consimŃământul 
dumneavoastră, la numele Prefectului şi al meu şi pe Brebenel de la Consiliul JudeŃean. Brebenel este 
mai vinovat decât mine şi decât Prefectul, ascultaŃi-mă ce vă spun. Dumneavoastră nu-l ştiŃi, eu am 
lucrat mult cu el.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, aveŃi garanŃii din partea U.S.L.-ului că vor trece proiectele importante, asta 
este important. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 GândiŃi-vă că l-am preluat de la agrarieni şi agrarienii aveau multă judecată, numai nu era toată 
bună, nu era toată bună. 
 Dl.Ghergan Florian 
 PoftiŃi, domnule Viceprimar. Numai puŃin, domnul Viceprimar doreşte să ia cuvântul. 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  
 Acum nu cred că mai are rost să mai comentez ce a spus domnul łonea, în mare parte are 
dreptate, dar să nu uităm de anul trecut din iarnă când Consiliul JudeŃean a dorit blocarea Aqualand-
ului şi dacă nu era domnul łonea nu-l deschideam. 
 Dl.Ghergan Florian 

Bun, tocmai despre asta este vorba. 
 Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian  

De şedinŃa de consiliu când a stat până noaptea târziu şi colegii din P.N.L. nu au participat la 
şedinŃă şi anul trecut am fost la un pas să nu deschidem Aqualand-ul din Deva. 
 Dl.Ghergan Florian 

Deci, aŃi observat că atunci când lucrurile sunt importante noi am fost aproape de orice proiect 
care l-aŃi depus pe ordinea de zi aşa că nu cred că trebuie să mai dezbatem pentru că nu ne face decât 
rău, intrăm în amănunte, fiecare îşi aminteşte câte ceva. 

Dacă mai este cineva care doreşte să ia cuvântul? Nu, vă mulŃumesc. Închidem şedinŃa. 
 
 

Deva, 13 octombrie 2011 
 
 
 

 
          Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Ghergan Florian                                     Jr. Augustin Socol 
 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


