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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 22 martie 2011  în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.538/2011. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcŃie. 

La şedinŃa 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 reprezentanŃi ai mass-mediei.  

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

că din totalul de 21 de consilieri în funcŃie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr 
de 16 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa dl Lazăr Danil, dl Ghergan Florian Săndel, d-na Mermezan 
Ana Elena, dl.Oană Nicolae Dorin si dl. Dobrean Robert. 

Vă informez că la şedinŃa 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 şi al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei.  

În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin, în vederea prezentării stadiului 
legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 03 martie 2011, însoŃit de un proces-verbal 
în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea 
fiecărei şedinŃe secretarul pune la dispoziŃia consilierilor, în timp util procesul-verbal al şedinŃei 
anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 03 martie 2011, însoŃit de un proces-verbal în care dumneavoastră 
să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.   

 
Sinteza procesului-verbal din 03 martie 2011 

 

Consiliul local a fost convocat in sedinta de indata prin DispoziŃia Primarului 
nr.430/2011, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Pogocsan Ferdinand.  

Pe ordinea de zi a şedinŃei a fost înscris 1 punct. S-a adoptat 1 hotarare, respectiv 
Hotararea nr.54. Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 
obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârii adoptate în şedinta din data 03 martie 2011.  

Dl. Pogocsan Ferdinand 
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Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 martie 2011. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 03 martie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Viceprimar Morar Nicolae Marcel pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi. 
Viceprimar Morar Nicolae Marcel : 

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

1. Aprobarea concesiunii prin licitatie publica a parcarilor publice cu plata din 
municipiul Deva in scopul administrarii si exploatarii; 

            IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.59/2011; 

            IniŃiator 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 prezenŃi. 
 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 
zi la punctele 1, 2 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 1 din ordinea de zi necesita vot secret. 
 

Proiect de hotărâre: 
 

Punctul 1  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin 

licitatie publica a parcarilor publice cu plata din municipiul Deva in scopul administrarii si 
exploatarii;   

Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget nu a avut cvorum. 
Dl. Panduru Carol 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  

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

S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Dl. Oancea Nicolae Florin 
Scuze, dar trebuie să discutăm puŃin. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Vă dau cuvântul. 
Dl. Oancea Nicolae Florin 
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Ieri a avut loc şedinŃa biroului PNL Deva, biroul a mandatat pe cei 10 consilieri locali 
liberali să voteze împotriva acestui proiect de hotărâre, mergând pe principiul că parcările fie 
sunt administrate de către Serviciul public din cadrul Primăriei – SPIGM, condiŃie în care suntem 
de acord ca acestea să fie taxate, iar toate sumele de bani să fie venituri la bugetul local, iar dacă 
nu parcările să rămână libere, netaxate ca şi până acum. Motiv pentru care eu, şi sper ca şi 
colegii, ceilalŃi colegi din PNL să voteze  împotriva acestui proiect de hotărâre.  

Dl. David Ioan 
Aduc din nou în atenŃia presei, de fapt că pentru asta am luat cuvântul. De fiecare dată dl. 

Oancea consideră că dacă o hotărâre luată în birou – proastă sau bună, este luată ea trebuie şi 
respectată în Consiliul local. Consiliul local îl  reprezentăm fiecare, alegătorii noştri care într-un 
fel sau altul ne vor taxa data viitoare, mă vor taxa pe mine personal şi nu pe dl. Oancea, poate că 
şi pe dânsul la rândul lui. Pe de altă parte, o repet a nu ştiu câta oară, dl. Oancea nu a învăŃat nici 
până acuma şi nu înŃelege niciodată că un consilier nu votează ceea ce îi spune şeful lui de partid, 
ci voteaza potrivit legii aleşilor locali aşa cum îi dictează lui conştiinŃa. Acum revenim la 
problema în cauză, dl. Oancea care susŃine că este un economist de marcă şi a demonstrat-o din 
plin, având în vedere situaŃia financiară bună în care se află, nu a făcut un minim de calcul 
financiar aşa, eu l-m făcut atât cum mă pricep, redevenŃa este de 150 milioane/lună. Într-un an se 
fac 1,8 miliarde. Avem 17 locuri de parcare care ar fi trebuit administrate sau supravegheate, în 
condiŃiile în care SPIGM-ul de astăzi, aşa cum dl. Oancea susŃine că ar trebui să îl administreze 
ar trebui să aibă de fiecare parcare câte un om, cheltuiala numai cu salarizarea acestui om se 
ridică la 9 -10 milioane /lună. Cu alte cuvinte redevenŃa pe care o primim noi fără să facem nimic 
deja am cheltuit-o numai cu omul care este plătit acolo. Mergem mai departe este vorba de 
amenajarea parcării este vorba de vopsit, este vorba de curăŃenie, este vorba de o serie întreagă 
de documente, de administraŃie, de evidenŃă contabilă ş.a.m.d, la care se mai adaugă nişte 
cheltuieli cu salariile. Dacă stăm şi socotim şi am face o medie de încasări de vreo 200-250 
milioane /lună ceea ce  deja este foarte mult, constatăm că “tanda pe manda” nu câştigăm nimic 
Consiliul local, prin urmare nu mă raliez părerii colegului pentru că nu este de loc argumentată. 
Vă mulŃumesc. 

Dl. łonea Vasile 
Contrar părerilor dlui David, am să-i spun o istorie aşa mai veche. Sunt unii în Ńara asta 

care au ajuns mari oameni politici dintr-o bidinea şi o găleată cu var, vopsind nişte parcări. Aşa 
că nu-i chiar atât de insignifiant  acest lucru, de asemenea vreau să-i aduc aminte că aceste 903 
parcări dacă analizăm bine unde sunt situate, ele nu sunt libere nici un sfert de oră pe zi. Cel 
puŃin de 4-7 ori se pot încasa bilete pentru  că vor fi de 7 ori maşini la rând pe aceste locuri, ori  
la douăzeci şi ceva de zile iese peste 1 miliard pe lună, nu cum spunea dl. David aşa un fel de 
ciubuc aruncat la milă de cineva, banii ăştia  dacă toŃi intră în bugetul primăriei nu mai mult 
decât spunea dl. David. 

Dl. David Ioan 
Dl. łonea spuneŃi cum aŃi făcut calculul, cum aŃi ajuns la 1 miliard pe lună. Este o 

aritmetică teribilă. 
Dl. łonea Vasile 
Este foarte simplu! 903 parcări ori vreo 4 ori 25 de zile vedeŃi cât vă iese. Vă iese peste 1 

miliard. Ori 4 parcări pe fiecare loc ori 1 leu parcarea, este foarte simplu, nici nu trebuie 
matematică, trebuie aritmetică aici, nu matematici superioare. De asemenea trebuie analizat şi alt 
factor. Mai înainte a fost un proiect de hotărâre prin care aceste parcări trebuiau administrate de 
SPIGM s-a votat în consiliu cu anumită majotitate şi un singur om, un singur om care este 
Primarul municipiului Deva nu a vrut să pună în funcŃiune un proiect de hotărîre votat de 
consiliu, nu a vrut, ştiŃi foarte bine. A tergiversat punerea lui în aplicare fără să-i pese că era 
obligaŃia dumnealui să facă treaba asta, până a venit şi a făcut o nouă majoritate, a anulat acel 
proiect şi vine iar cu un proiect de hotărâre cu dedicaŃie, pentru ca banii în loc să meargă în 
totalitate la consilul local să facă venit la bugetul local, trebuie să meargă în buzunarele  



 4 

clientelei politice şi apoi probabil în alimentarea unor campanii electorale. De aceea nu sunt de 
acord cu aşa ceva 

Dl. David Ioan 
La USL, la USL dl. łonea. 
Dl. łonea Vasile 
Şi la USL dacă ar fi nici acolo nu aş fi de acord. 
Dl. David Ioan 
Păi acolo ajung banii. 
Dl. łonea Vasile 
Nici acolo nu sunt de acord. 
Dl. David Ioan 
Nu înŃelegeŃi că acolo ajung. 
Dl. łonea Vasile 
Nici dacă mi i-ar da mie personal. 
Dl. Borbeanu Simion 
După cum ştiŃi noi am iniŃiat acest proiect de hotărâre şi aici sunt nevoit să mă raliez 

opinie dlui David că noi reprezentăm interesele cetăŃenilor Devei. ÎntrebaŃi pe oricare dintre 
cetăŃenii Devei dacă sunt de acord să nu plătească parcările. MulŃumesc. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
S-a votat titlul.  Practic hai să trecem la vot. Votăm. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

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

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

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

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

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

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

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

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  
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5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Articolul 9 ar necesita vot secret. 
Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

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

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Supun la vot art.13 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 11 voturi pentru şi  

5 împotrivă (dl.Borbeanu Simion, dl. Oancea Nicolae Florin, dna 

Chişotă Roxana,dl. łonea Vasile, dl. Moş Ovidiu ) 

Deci  hotărârea  a căzut, deci nu mai este nevoie de vot secret la articolul 9. 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Morar Marcel 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre Modificarea Hotararii Consiliului 

local al municipiului Deva nr.59/2011;  
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget  nu a avut cvorum. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 

            Dacă doriŃi să luaŃi cuvântul. 
            D-na Muntean Daniela 
 FaŃă de situaŃia prezentată în proiectul de hotărâre a mai intervenit o modificare în 
sensul că mai există doi chiriaşi care în cursul zilei de azi şi-au achitat toate datoriile şi în aceste 
condiŃii aş dori ca în art.1 să se reformuleze şi v-aş ruga să-mi daŃi voie să îl citesc în noua 
formă: Modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.59/2011 după cum 
urmează:- Radiază poziŃiile nr.5, 6 şi 8 din Anexa 4 la Hotărârea nr.59/2011 privind pe 
următoarele titulare: 
 - Simoc Mihaela-Viorica, domiciliată în Deva, Aleea MoŃilor nr.2A, sc.1, ap.13, având 
CNP  2740225201004; 
 - Liga Lavinia, domiciliată în Deva, Aleea MoŃilor, nr.2A, sc.1, ap.14,  având CNP 
2700121201015;  
 - Oprean Mirela, domiciliată în Deva, Aleea MoŃilor, nr.2A, sc.1, ap.31,  având CNP 
2680923201182. 

- Completează Anexa 1 la Hotărârea nr.59/2011 cu poziŃiile nr.41, 42 şi 43 privind pe 
titularele Simoc Mihaela-Viorica, Liga Lavinia şi Oprean Mirela; 
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- Completează Anexa 2 la Hotărârea nr.59/2011 cu poziŃiile nr.29, 30 şi 31 privind pe 
titularele Simoc Mihaela-Viorica, Liga Lavinia şi Oprean Mirela.  

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Supun la vot modificările aduse de compartimentul de specialitate 

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

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

 Supun la vot art.I al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.76/2011 
 
Diverse 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
 La punctul diverse dăm cuvântul dlui Mutulescu Marius de la Urban Construct şi apoi 
dlui Arion Victor de SC Apaprod SA. 

Dl.łonea Vasile 
 Eu, rândul trecut am cerut ca Urban Construct să vină cu date complete, să facă o 
situaŃie şi să vină să ne-o prezinte. Ar fi bine că datele de acolo, pe care mi le-a prezentat d-na 
Mutulescu  - eu m-am deplasat la societate, să fie cunoscute şi în presă de către public, că multe 
lucruri se întâmplă rău acolo din cauza faptului că nu sunt cunoscute de către public, şi multe 
greutăŃi întâmpină şi d-na Mutulescu şi de aceea nu am înŃeles reticenŃa dumneaei de a apărea 
public, chiar îi prinde bine ca prin intermediul presei aceste lucruri să ajungă la populaŃia 
municipiului Deva, că fiecare are … sau dacă nu are va avea fără să vrea un interes pentru acest 
loc. D-na Mutulescu am înŃeles că pregăteşte un asemenea raport, ce a avut încasări, ce taxe sunt, 
modalitatea de plată, modalitatea de actualizarea datelor. Sunt nişte lucruri ce trebuie prezentate 
neaparat din punctul meu de vedere, pentru că ele suscită întrebări, suscită nemulŃumiridin partea 
oamenilor şi mulŃi dintre ei necunoscând situaŃia de acolo, dar nici ei nu se străduie să o facă 
publică. 
 Ar trebuie să folosească prilejul prin presa scrisă, televiziune să-şi facă cunoscută 
problemele de acolo care interesează, zic eu pe toŃi. 

Dl. Pogocsan Ferdinand 
 Dl. Mutulescu aŃi înŃeles despre ce este vorba? 
 Dl. Mutulescu Marius – reprezentant SC Urban Construct 
  Vă mulŃumesc frumos pentru interpelare şi noi o să pregătim actele pe care dl. łonea ni 
le-a cerut şi sperăm ca în cel mai scurt timp să le putem prezenta, iar dacă mai sunt alte probleme 
bineînŃeles că tot sprijinul pe care putem să-l acordăm ca toate punctele să fie rezolvate. Vă 
mulŃumesc frumos. 
 
 
 Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
 MulŃumesc doamnei administrator public că m-a invitat să fac o prezentare asupra 
situaŃiei lucrărilor pe programul ISPA. Programul ISPA este în desfăşurare şi după cum ştiŃi mai 
avem în derulare 2 contracte, contractul cu HidroconstrucŃia privind reabilitarea reŃelelor de apă 
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şi canal din municipiul Deva şi Hunedoara. Trebuie să vă spun când şi cum se vor termina aceste 
contracte. Săptămâna trecută am semnat cu HidroconstrucŃia addendum-ul la contractul nr.1 
privind finalizarea lucrărilor pâna la 1 iulie 2011. Asta înseamnă ca până la 1 iulie 2011 trebuie 
să fie lucrările fizic terminate, urmând ca într-o perioadă de 3 luni aceste lucrări să răspundă 
condiŃionalităŃilor memorand-umului de finanŃare ceea ce însemnă că în următoarele luni reŃelele 
de apă şi canalizare trebuie să funcŃioneze aşa cum ne-am propus în anul 2004. Este adevărat că 
pe DN 7 situaŃia este îngreunată din cauza montării canalului colector de diametru 2200. 
HidroconstrucŃia ne-a prezentat un grafic de lucrări privind reabilitarea sau refacerea tramei 
stradale de pe DN 7. Până în noiembrie 2007 Primăria Deva a acceptat ca refacerea să o facă 
HidroconstrucŃia, a venit timpul rece au avut o perioadă în care nu au lucrat şi începând cu data 
de 15 martie ei au contactat staŃia de asfalt de la Sebeş şi vor începe în această perioadă 
reabilitarea lui DN7. Ei până la 1 iulie trebuie să termine lucrările, după această dată vor intra în 
acŃiune condiŃionalităŃile contractului penalităŃi de 0,1 % p e zi pe întreaga valoare a contractului. 
Din punctul nostru de vedere nu mai putem relua negocierea, am semnat un contract de execuŃie 
a lucrărilor şi un grafic de execuŃie a lucrărilor cu constructorul HidroconstrucŃia SA Bucureşti, 
sucursala Râul Mare este cel care execuată din partea HidroconstrucŃia SA contractul de lucrări. 
Din punctul de vedere a reŃelelor de apă şi în Deva şi în Hunedoara sunt în totalitate terminate, 
mâine avem printre ultimele opriri de apă prin care vom anula reŃelele vechi. Ce ne-a adus acest 
contract: dacă mergeŃi în cartierul Micro 15 sunt reabilitate total reŃelele de apă, adică nu mai 
avem reŃele de oŃel, nu mai avem reŃele de azbociment, dacă mergem noaptea la ora 1 la 
rezervorul din Dealul Paiului o să vedem că, consumul de apă este aproape zero, deci am 
eliminat pierderile de apă, nu avem nici pompări nici consumuri deci în jurul orei 1-2 noaptea nu 
mai avem... aproape zero sunt pierderile de apă pe cartierul Micro 15. Este un lucru bun, am avut 
pierderi de apă în jurul punctelor termice lucru pe care noi le-am sesizat în 2003, 2004 mai ales 
la punctul termic 2013 au fost nişte lucrări pe care noi nu le-am depistat, nişte alimentări de apă 
care nu au fost în regulă, dar s-a rezolvat aceastră problemă toată lumea are apă. Un lucru bun 
este acesta: reducerea pierderilor de apă ceeea ce ne-am propus prin memorandum-ul de 
finanŃare. Deci să ne fie foarte clar, programul ISPA însemna reducerea pierdeilor de apă din 
localităŃile urbane şi realizarea protecŃiei mediului prin staŃia de epurare. Al doilea contract este 
cel de reabilitare a staŃiilor şi rezervoarelor şi construirea unei uzine de apă în municipiul 
Hunedoara. În Deva  sunt realizate cele două staŃii de repompare de la liceul de chimie, noi o 
numim staŃia Oituz şi staŃia Bejan complet reechipate reabilitate, automatizate şi alimentarea o 
putem face la cele trei  rezervoare 2*2000, 2*300, 2*1000 complet automatizat şi consumul de 
apă este pompat în funcŃie de ce merge în rezervor. 
 Acest contract facut de către firma austriacă Aqua Engineering se va termina la 30 aprilie 
şi suntem siguri că vom face acest lucru, de altffel Consiliul local va fi invitat la inaugurarea, la 
predarea acestor obiective conform procedurilor europene, predarea de la bugetul consiliului 
european către bugetele locale a consiliilor locale a acestor investiŃii. Al doilea contract de 
lucrări privind reabilitarea celor două staŃii de epurare Deva şi Hunedoara, după cum bine ştiŃi în 
14 septembrie 2010 am reziliat contractul cu firma turcă care a dat faliment, am iniŃiat procedura 
de relicitaŃie, vă putem spune că în această perioadă SC Apaprod a obŃinut 16 milioane de euro în 
plus faŃă de contractul iniŃial, am scos la licitaŃie aceste două obiective cu treapta terŃiară 
înglobată. Un lucru foarte important firma turcă ne construia doar treapta primară şi secundară a 
statiilor de epurare. În 5 februarie 2010 am scos la licitaŃie un contract de 23 milioane de euro 
plus TVA, licitaŃia va avea loc pe 12 aprilie şi vă pot spune că până la ora actuală sunt 24 de 
constructori care se interesează de acest proiect este de la începutul anului a treilea -ca marime al 
bugetului. Termenul de finalizare a acestui proiect este de 31 decembrie 2013. Trebuie să ştim 
că, conformarea pentru localităŃile mai mari de 10.000 de locuitori privind asigurarea apei şi a 
canalizării este 31.12.2013. Vă pot spune că în această perioadă SC Apaprod a depus la 
Ministerul Mediului aplicaŃia privind aprobarea fondurilor de coeziune, valoarea aprobată este de 
106 milioane euro pentru acele aglomerări urbane HaŃeg, Călan, Simeria, Brad, Deva şi 
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Hunedoara. În această perioadă la Ministerul Mediului şi la SC Apaprod se lucrează la evaluarea 
aplicaŃiei. Ne-am propus ca grafic de lucrări ca în luna aprilie să scoatem la licitaŃie şi anume 
contractul de servicii,  deci asistenŃa tehnică care va fi în continuare pe 2 ani.  În acest contract 
urmează să se facă reabilitarea rezervoarelor din municipiul Deva şi construcŃia unui rezervor la 
Archia. Putem spune că la ora actuală avem datorită contractului 2 o măsurare a apei, câtă apă 
intră în rezeror, câtă pleacă din rezervor, astfel încât nivelul pierderilor să fie cât mai mic. Până 
la 01 iunie până când aplicaŃia va fi  aprobată, ea este plecată de la Ministerul Mediului către 
Bruxelles, facem licitaŃiile pentru contractele pe feeding galben, feeding galben înseamnă că cel 
care face lucrarea face şi proiectarea, noi dăm doar parametrii de intrare şi de ieşre, astfel încât în 
momentul semnării  memorandum-ului  de finanŃare pe fonduri de coeziune să putem da ordinul 
de începere pe aceste trei contracte. După 1 iulie vom scoate la licitaŃie încă cinci sau şase 
contracte de lucrări de feeling roşu  adică proiectele de execuŃie vor fi executate de către 
consultantul actual care are în contract firma Louis Berger, încă cinci sau şase contracte de 
lucrări care înseamnă reabilitarea şi mai puŃin reabilitarea construcŃiei de noi reŃele de apă şi 
canalizare în cele 6 aglomerări urbane. Municipiul Deva va face extinderi de reŃele în zonele care 
nu au apă şi canal, şi în fiecare contract între 7 şi 15% va fi reabilitarea de reŃele de apă şi canal. 
După cum ştiŃi pe fonduri de coeziune nu avem dreptul să facem reabilitări mai mult de 15% la 
reŃelele de apă şi canal. Săptămâna asta am primit de la  Ministerul mediului, de la ministru o 
scrisoare de patru pagini pe care noi o să o distribuim tuturor Consiliilor locale, în care se spun 
obligaŃiile pe care le are operatorul, consultantul şi consiliile locale pentru accesarea fondurilor 
de coeziune. Printre altele ministru mediului ne spune că fondurile de coeziune se pot obŃine în 
anumite condiŃionalităŃi şi anume să se facă un studiu tehnic şi să se facă un master plan - judeŃul 
Hunedoara are un master plan aprobat de către toate consiliile locale şi de către Ministerul 
mediului, autorităŃilor publice locale să pună la dispoziŃie locaŃiile unde vor fi executate lucrările 
pentru reabilitare sau construcŃia de noi reŃele de apă sau alte obiective şi să aibă posibilitatea ca 
operatorul să susŃină ratele şi în anul trei construcŃia acestor lucrări. 

Din punctul de vedere al Consiliului Deva şi al operatorului toate aceste lucruri sunt 
îndeplinite avem şi unele probleme pe care împreună cu executivul primariei le-am rezolvat, nu 
avem probleme deosebite. Este foarte adevărat că lumea este nemulŃumită dacă revenim la 
contractul 1 cu colectorul de pe DN 7, dar trebuie să spunem că acest colector a fost reproiectat, 
deci în faza initială acest colector era prin faŃa blocurilor printre DN 7 şi blocuri, nu am putut să 
îl executăm acolo, că dacă îl executam acolo trebuia să mutăm reŃeaua de energie electrică, gaz şi 
fibră optică şi adîncimea nu ne permitea, pentru că acest colector are un diametru de 2200 
rămânea o parte descoperit şi atunci HidroconstrucŃia – care nu spunem că ne mulŃumeşte întru 
totul, a făcut reproiectarea subtraversărilor către staŃia de epurare. Nu este uşor să faci  o 
subtraversare pentru că sub culoarul 4 CFR Curtici – Simeria – Bucureşti. Toate aceste lucruri 
am avut şi timp pentru care noi am făcut reproiectarea, oricum o firmă mai mică – care nu are 
dotările lui HidroconstrucŃia cu greu se descurcă. Este adevărat că împreună cu primăria trebuie 
să-i obligăm să refacă DN 7 care este din ce în ce mai aglomerat, dacă nu, nu cred că le convine 
lor, pentru că sunt conştienŃi ...Împreună cu ei am cerut graficul de lucrări şi estimarea ca să ştim 
cât să cerem prelungirea, împreună cu ei am semnat graficele de lucrări.  

Dacă nu se Ńin de cuvânt nu mai este o problemă a noastră, nu mai este o problemă a 
consiliului local, vor plăti. Fondurile europene sunt foarte dure, săptămâna trecută am participat 
la o instruire pentru că orice închidere a acestei măsuri europene, înseamnă un volum mare de 
muncă în care să scriem tot ce am făcut, toate reŃelele, cum le-am montat, dacă am avut devieri 
de reproiectări şi la sfârşit Uniunea Europeană va veni şi va analiza dacă funcŃionalitatea 
proiectului este îndeplinită, dacă banii alocaŃi pentru Deva şi Hunedoara sunt îndepliniŃi, adică 
pierderile reduse, staŃiile să dea apă curată şi montarea de contor ş.a.m.d. 

Orice lucru care dvs. credeŃi că nu este în lucru sau vă interesează unitatea de 
implementare vi le punem la dispoziŃie până la termenii contractului, care ne obligă legea să fie 
confidenŃiali până la terminarea contractului. 
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Este adevărat că mai sunt refaceri, este adevărat că unele tronsoane de drum nu sunt bine 
refăcute. Împreună cu primăria participăm la recepŃia lucrărilor  şi 20 % din valoarea de refacere 
nu este plătită până la perioada de garanŃie. Avem o problemă pe str. Depozitelor care a fost 
asfaltată şi trebuie refăcută, pe str. Eminescu şi tot aşa şi cu drumul judeŃean Hunedoara – Deva. 
Ei nu-şi pot permite să ne lase nouă 20% din această valoare. Firma de consultanŃă Louis Berger 
nu are dreptul să facă plăŃile până când aceste lucrări nu sunt perfecte. După terminarea 
contractelor respectiv 30 aprilie pentru Aqua Engineering, 1 iulie pentru HidroconstrucŃia, este 
perioada de postgaranŃie sau perioada de notificare a defectelor în care dacă apare un defect 
firma este obligată să vină să facă pe banii ei  şi perioada de garanŃie se termină după 12 luni de 
la terminarea contractului. Nu trebuie să ne fie frică că  dăm banii şi nu se refac lucrările. Nu am 
dat banii, lucrările se refac şi doar cei 20% îi dăm cănd suntem siguri că vedem, că lucrurile sunt 
în regulă . 

D-na administrator public Oprişiu Corina 

12 luni de la 1 iulie ? 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Da, 12 luni de la 1 iulie pentru HidroconstrucŃia, 12 luni de la 30 aprilie pentru Aqua 

Engineering, contractul 3 l-am estimat că îl vom semna în luna mai 20 de luni este atribuit pentru 
execuŃia contractului şi asta însemnă 31 decembrie 2012 şi încă 12 luni perioada de garanŃie 
pentru ecest contract. Toate aceste lucruri le facem pe acorduri şi avize de la Autoritatea de 
management ISPA de la autoritatea de management  AM post mediu, avem toate aceste finanŃări 
semnate şi avizul ministrului de finanŃe dl.IalomiŃeanu şi ministrul mediului dl.Borbely. În 
fiecare săptămână ne trimitem mail-uri sau ne întâlnim cu staff-ul Louis Berger să vedem dacă  
s-a respectat ce ne-am propus. Suntem pe ultima sută de metri, important este să terminăm 
programul ISPA şi să începem fondurile de coeziune. Din punctul nostru de vedere nu avem.., ce 
vă pot spune -  nu mă laud, dar SC Apaprod a pornit aceste proiecte în 2008 -2009-2010 şi a 
realizat proiecte pe care alte oraşe Timişoara, Arad, Iaşi le-au  început ăn 2002-2003. Din punct 
de absorŃie a banilor nu putem să spunem că suntem 80% şi nici nu vreau să spun asta, dar vă pot 
spune că din punct de vedere fizic suntem la 85% realizări fizice şi  realizări financiare la 60%. 
Asta presupune că nu dăm drumul la bani dacă nu suntem siguri de calitatea lucrărilor. 

D-na administrator public Oprişiu Corina 

Aş dori să ne spuneŃi cei 20% ce înseamnă, în bani? 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Cât înseamnă în capitolul de calculaŃie în situaŃia de lucrări reabilitarea drumurilor. 
D-na administrator public Oprişiu Corina 
20% din reabilitare, nu din valoarea contractului. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Eu plătesc conducta, balastru şi nu îi plătesc partea de reabilitare.  
Dl. David Ioan 
Noi nu asta am solicitat de fapt, ci problema gropilor care au rămas după ce s-a astupat, 

mai ales pe Calea Zarandului. Ştiu foarte bine că nu sunteŃi dvs. de vină, ci HidroconstrucŃia. Ce 
vreau să adaug…, nu aduc nici un reproş. 

Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Ştiu că săptămâna trecută directorul de la HidroconstrucŃia au avut o întâlnire cu 

dl.primar pe baza acestor probleme şi că această întâlnire dl.director Radu şi-a luat nişte 
angajamente faŃă de primărie, nu le cunosc, dar ştiu că primăria a solicitat o întâlnire cu cei de la 
HidroconstrucŃia.  

Dl. David Ioan 
Chestiunea asta cu Calea Zarandului. ÎnŃelegem foarte bine că sunt nişte lucrări grele, 

chestiunea este că pe partea unde se circulă au apărut nişte scobituri care în fiecare zi se lărgesc. 
Ar trebui cel de la HidroconstrucŃia să vină să facă cârpeala, să pună nişte bitum, după o 
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săptămână e groapa la loc. Este intersecŃia de la Kogălniceanu unde realmente nu mai poŃi trece, 
dar dincolo la Plus este imposibil cu maşina mică să nu dai în groapă. 

Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
După câte ştiu HidroconstrucŃia a înaintat primăriei un program de reabilitare pe timp de 

iarnă şi a gropilor la primărie. Nu ni l-au arătat nouă, au venit aici  şi nu ştiu ce scrie în el şi ce au 
făcut ei. Eu vă pot spune că în afara contractului sau pe amplasamentele puse dacă 
HidroconstrucŃia vine şi face cheltuieli nu le plătim. Deci noi putem plăti, sau Louis Berger face 
măsurători pe amplasamentele predate, pentru amplasamentele predate Louis Berger pune bun de 
plată, asta fiind consultantul. Alte lucrări pe care le face primaria în afara amplasamentelor nu 
noi nu le plătim, consultantul nu le dă bun de plată.  Deci să fie foarte clar, orice alte promisiuni 
s-ar face de către constructor, nu Apaprod, nu Louis Berger este răspunzător de ele. Noi avem un 
buget, în fiecare lună mergem la Bucureşti şi să nu credeŃi că doar agenŃiile române ştiu ce facem 
noi, monitorizarea se face de către oameni Uniunii Europene şi ştiu cum creşte şi descreşte 
nisipul pe şanŃuri. Când mergem la monitorizare la Bucureşti cei de la UE ştiu sigur cine 
lucrează la proiectul ISPA. Gropile de atâtea ori se fac până se fac bine şi atunci se plătesc. Dl. 
viceprimar Morar ştie că am fost împreună cu dânsul. 

Dl. Borca Tiberiu 
 Domnule director vă mulŃumim foarte mult pentru expozeul dvs.este foarte frumos. O 
singură problemă: dacă HidroconstrucŃia ar fi lucrat cât aŃi vorbit dvs. DN-ul ar fi arătat 
impecabil, nu ştiu dacă dvs. circulaŃi pe DN să vedeŃi că în fiecare oră este posibil să se producă 
un accident. De ce spun acest lucru. Eu în fiecare dimineŃă trec pe acolo, dacă dvs. urmăriŃi firul 
spre Arad o să vedeŃi că fiecare maşină  ocoleşte gropile. 

Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 

ŞtiŃi unde are sediul Apaprod-ul ? 
Dl. Borca Tiberiu 
Nu domnule, eu v-am spus cum arată DN-ul. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 

 Este pe DN 7 şi de la mine de pe geam se vede clar DN-ul. 
Dl. Borca Tiberiu 
Dle director, dacă dvs. ne expuneŃi la fiecare şedinŃă de consiliu ce aŃi spus azi lucrurile 

nu sunt rezolvate. Dvs. ar trebui să ŃineŃi foarte aproape de cei care execută lucrările, noi am 
verificat aceste probleme de 10 ori anul trecut, promisiunile au fost, dar realizările au lipsit cu 
desăvârşire. 

Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Eu sunt de acord cu dvs.numai că autorizaŃia de construcŃie nu le dă Apaprod-ul. 

Consiliul local dă o autorizaŃie de spargere şi este în mâna dvs. să sancŃionaŃi acest constructor 
pentru condiŃiile pe care nu le îndeplinesc. M-aş bucura  dacă aŃi face acest lucru. 

Dl. Borca Tiberiu 
Cei care trec care pe lângă municipiul Deva constată acelaşi lucru de un an şi jumătate.  
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Sunt foarte de acord, dar v-aş recomanda să mergeŃi şi prin alte oraşe. 
Dl. Borca Tiberiu 
V-aş recomanda să mergeŃi prin Sibiu să vedeŃi ce se întâmplă acolo. Eu zic că lucrările 

ar trebui să fie într-un ritm mai susŃinut. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Dle consilier m-aş bucura dacă aŃi veni cu mine la Brad să susŃineŃi acest punct de vedere 

şi termenii contractului…. 
Dl. Borca Tiberiu 
V-aŃi pus problema de ce la Hunedoara s-au finalizat într-un ritm mai susŃinut decât la 

Deva. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
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Care lucrări ? 
Dl. Borca Tiberiu 
Lucrările care le-au executat. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 

Ce lucrări sunt executate la Hunedoara mai mult ca la Deva? 
Dl. Borca Tiberiu 
Eu zic că au fost mai exigenŃi cu executantul de lucrări.  
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Vă pot spune că la Deva 100% lucrările de apă sunt executate mai este 1,3 km de reŃea de 

canalizare pe DN7. La Hunedoara mai sunt 8,3 km de reŃea de canalizare în municipiu de 
realizat, mai este 1,3 km de canal colector pe Hunedoara -Sântuhalm. În Deva sunt montaŃi 600 
de contori din 1000. În Hunedoara sunt 3oo din 3000, ori lucrările în ceea ce priveşte municipiul 
Deva sunt mult mai multe. În Deva sunt realizate staŃia Oituz, staŃia Bejan, rezervor 2*300… 

Dl. Borca Tiberiu 
Dle director nu doresc să fac din asta o polemică, sunteŃi un foarte bun orator. Lucrurile 

stau în felul următor: dacă dvs. mergeŃi la pas pe străzile Devei să vedeŃi cum s-au executat 
lucrările şi cum sunt, cum arată carosabilul… 

Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 

Cine este beneficiarul lucrării ? 
Dl. Borca Tiberiu 
Primăria. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Vă rog frumos să acŃionaŃi în termenii contractului. 
Dl. Borca Tiberiu 
Executivul să ia măsurile necesare şi dvs. când faceŃi plăŃile să analizaŃi foarte bine. 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Nici o plată pe drumuri nu am făcut fără recepŃia executivului. 
Dl. Borca Tiberiu 
Eu consider că polemica se poate opri aici şi constat că sunteŃi mulŃumiŃi  de realizările pe 

care le-a făcut HidroconstrucŃia în Deva.  
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Sunt mândru că am adus 26 de milioane de euro în Deva, sunt foarte mândru. 
Dl. Borca Tiberiu 
Şi eu sunt foarte mândru, dar am o reŃinere la modul cum s-a executat şi… 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Şi eu am o reŃinere privin reŃele de apă caldă de PT 35. 
D-na administrator public Oprişiu Corina 
Având în vedere că termenul de execuŃie a lucrărilor de pe Calea Zarandului a fost 

depăşit cum ne puteŃi ajuta să motivăm deteriorarea benzii de mers care s-a folosit mai mult 
pentru că de fapt o parte din ce se intâmplă acolo...   

Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Eu de aceea vă rog şi vă cer să mergem împreună cu acest contract . În momentul în care 

am început reabilitarea pe DN ei au făcut un scenariu de trafic. HaideŃi să vedeŃi dacă acest 
scenariu de trafic pe care l-am aprobat, s-a respectat şi din ce cauză s-a întâmplat acest lucru. Eu 
ştiu că în momentul în care s-a deviat lucrările pe DN 7 o parte trebuiau… V-aş ruga să mergem 
şi să vedem, eu sunt de acord, dar eu nu sunt de partea lui HidroconstrucŃia, eu sunt de partea 
banilor europeni, pentru că ştiu că HidroconstrucŃia a venit şi a spus cum putem face să asfaltăm 
scuarul de pe DN 7. Atunci dacă eu spun că trebuie să mergeŃi împreună cu autorizaŃia de 
construcŃie şi să dăm amenzi, cum dl.consilier spune, cum a dat Primarul de la Hunedoara la 
HidroconstrucŃia, dar nu este treaba mea d-le consilier. Deci eu tot spun dar.. Aşa cum primarul 
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Hunedoarei nu a mai dat autorizaŃii de spargere, a dat amenzi, dar nu le-a făcut Apaprod-ul. 
Apaprod-ul a dat ordin de începere. AutorizaŃia de spargere  şi toate celelalte nu mai sunt la noi. 

Dl. Borca Tiberiu 
Deci dvs. nu mai aveŃi nici o responsabilitate 
Dl. Arion Victor – reprezentant SC Apaprod SA 
Ba da, am responsabilitatea după ce firma de consultanŃă preia de la Louis Berger să 

exploatez şi să întreŃin mijlocul fix care se află în patrimoniul public conform contractului de 
delegare a gestiunii.  

Dl. Pogocsan Ferdinand 
Vă mulŃumim şi dacă nu mai sunt discuŃii consider că toate punctele înscrise pe ordinea 

de zi au fost epuizate şi declar închise lucrările şedinŃei.  
  

Deva, 22 martie 2011 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar 

Pogocsan Ferdinand                               Jr. Augustin Socol 
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