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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 27 iunie  2011  în şedinŃa  extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

 Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinara 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.973/2011. 

La şedinŃa au participat următorii: 
Kovacs Francisc, Cioroaga Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu, Pogocsan 

Ferdinand, Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu, David Ioan, Cuiava Dorel, Panduru 
Carol, Lazăr Danil, łonea Vasile, Oancea Nicolae Florin, Chişotă Roxana, domnul 
Viceprimar Morar Nicolae Marcel, domnul Viceprimar Costa Cosmin Cristian, 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.  

D-na Mermezan Ana Elena 
În baza prevederilor art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.973/2011 privind convocarea Consiliul local 
al municipiului Deva in sedinta extraordinara.  

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 16 
consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dna Mateuca Madalina, dl.Dobrean Robert, dl. Ghergan 
Florian, dl.Borbeanu Simion si dl. Oana Nicolae Dorin. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă,  domnul Viceprimar Morar Nicolae 
Marcel, domnul viceprimar Costa Cosmin, 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.  

În continuare, dau cuvântul d-lui viceprimar Costa Cosmin pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi. 

Dnul Viceprimar Costa Cosmin: 
            Ordinea de zi este următoarea: 
 

I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie neintrerupta; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Achitarea burselor din bugetul local pentru elevii care frecventeaza 
cursurile de zi in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 

 
Dnul viceprimar Costa Cosmin: 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea ordinii de zi cu 
urmatoarele  

proiecte: 
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1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea  depunerii 

proiectului <<Sistem de supravghere video în zona de acŃiune urbană >>  Deva, 
la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a 
cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare  ; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

2. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 60/2010, privind aprobarea 
documentaŃiei tehnico economice - Studiu de Oportunitate pentru investiŃia 
«Sistem de supraveghere video în zona de acŃiune urbană» Deva, cu 
modificările ulerioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.275/2008 privind 

aprobarea proiectului ,,Reabilitarea zonei urbane <Dealul CetăŃii> monument al 
naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva”, a cheltuielilor 
proiectului şi a parteneriatului dintre Municipiul Deva prin Consiliul Local al 
Municipiului Deva şi JudeŃul Hunedoara prin Consiliul JudeŃean Hunedoara, cu 
modificările ulterioare  
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

4. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a Caminului 
Cultural Cristur, sat apartinator municipiului Deva 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Punerea la dispozitia proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa 
si apa uzata in judetul Hunedoara “, proiect coordonat de SC Apaprod SA Deva 
si finantat in cadrul “Programului operational sectorial de mediu, Axa Prioritara 1” 
a amplasamentelor pe care se vor realize lucrari de reabilitare in cadrul acestui 
proiect; 
IniŃiator Primar Mircia Muntean   

 
D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate.   
      S-a votat cu 11 voturi pentru şi 

                             5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin, dl. 
łonea  

         Vasile, dl. Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu) 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si modificata.         
      S-a votat cu 11 voturi pentru şi 

                             5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin, dl. 
łonea  

         Vasile, dl. Lazăr Danil, dl. Moş Ovidiu) 
 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct. suplimentar 1, 2, 5  se adoptă cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit  prevederilor art.45 alin.2 proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi la pct: 1, 2 si pct. suplimentar 3 se adoptă cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.suplimentar 4se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total 
al consilierilor locali în funcŃie.   

 
I.Proiect de hotărâre: 

 
Punctul 1  
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Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea 

„Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neintrerupta. 
Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.177/2011 
 

Punctul 2  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind achitarea burselor 

din bugetul local pentru elevii care frecventeaza cursurile de zi in unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al 
municipiului Deva; 
se dă cuvântul:    

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Comisia de protecŃie socială a avizat favorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 16  voturi pentru. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16  voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr.178/2011 
 

. Punctul 1 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 

             Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea  depunerii proiectului <<Sistem 
de supravghere video în zona de acŃiune urbană >>  Deva, la AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările 
ulterioare. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a dat aviz nefavorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.179/2011 
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Punctul 2 suplimentar  

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
            Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului local nr. 60/2010, privind aprobarea documentaŃiei tehnico 
economice - Studiu de Oportunitate pentru investiŃia «Sistem de supraveghere video în 
zona de acŃiune urbană» Deva, cu modificările ulerioare. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat nefavorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.180/2011 
 

 
Punctul 3 suplimentar   

Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr.275/2008 privind aprobarea proiectului 
,,Reabilitarea zonei urbane <Dealul CetăŃii> monument al naturii şi istoric cu valoare 
turistică ridicată, din municipiul Deva”, a cheltuielilor proiectului şi a parteneriatului dintre 
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Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva şi JudeŃul Hunedoara prin 
Consiliul JudeŃean Hunedoara, cu modificările ulterioare. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat nefavorabil. 

        D-na Mermezan Ana Elena 
            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 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.181/2011 
 

Punctul 4 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva a Caminului Cultural Cristur, sat 
apartinator municipiului Deva. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Borca Tiberiu 
Care este logica trecerii din domeniul public în domeniul privat al căminului? Cine 
poate  

să-mi explice? 
Dl. Jarnea Horea 
Ghidul operaŃional pentru realizarea obiectivului “Reabilitare şi modernizarea 

infrastructurii culturale”, la art.6, alin.6.1.2. se specifică clar că aşezământul cultural şi 
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terenul aferent  trebuie să facă parte din domeniul privat al statului român sau unităŃii 
administrativ teritoriale.  Deci, este scris în lege şi monitorul oficial. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Deci, rămâne la primărie. 
Dl.Jarnea Horea 
Da, domeniul privat al municipiului Deva, nu al altor persoane. 
D-na Mermezan Ana Elena 

            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 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

Proiectul de hotărârea nu a trecut, întrucât nu a întrunit cvorumul. 
 

Punctul 5 suplimentar  
Dl. Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind punerea la 

dispozitia proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara “, proiect coordonat de SC Apaprod SA Deva si finantat in cadrul 
“Programului operational sectorial de mediu, Axa Prioritara 1” a amplasamentelor pe 
care se vor realize lucrari de reabilitare in cadrul acestui proiect. 

Dl. Lazar Danil 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Mermezan Ana Elena 

            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 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
       S-a votat cu 11 voturi pentru şi 

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

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

                                   5 abŃineri (d-na Chişotă Roxana, dl.Oancea Nicolae Florin,  
   dl. łonea Vasile, dl. Lazăr Danil şi dl. Moş Ovidiu) 

A fost adoptată Hotărârea nr.182/2011 
 

Diverse 
 Dl.David Ioan 
 Această hotărâre - dacă ştiam ce gândesc colegii mei simŃeam nevoia să 
intervin, la punctul 4. Căminul cultural a fost făcut în anul 1955-1956 de către localnici. 
La vremea respectivă  cărămizile, betonul, în sfârşit - doar lemnul s-a cumpărat de nu 
ştiu cine, dar munca efectivă, construcŃia a fost făcută de către zidarii satului, fundaŃia 
ş.a.m.d.  Terenul pe care se află căminul cultural a fost potrivit uzanŃelor vremii luat cu 
japca de la nişte antecesori. În momentul de faŃă proprietarul tabular al terenului pe care 
se află căminul cultural este subsemnatul şi fratele meu. Urmează ca la solicitarea 
Consiliului local să fac un act de donaŃie, un act translativ de proprietate, pentru că 
după aproape 20 de ani de solicitări pe la “Ana, Caiafa şi înapoi” am primit ceva teren în 
echivalenŃă în altă parte pentru terenul pe care este căminul cultural. 
 Nu înŃeleg obtuzitatea colegilor care au votat astăzi şi au făcut în aşa fel încât să 
cadă acest proiect. Nu văd cui i-ar fi folosit sau cui îi foloseşte căderea lui. 
 În momentul de faŃă trebuie în regim de urgenŃă reparat acoperişul. S-au făcut 
reparaŃii interioare, s-a făcut încălzire centrală, s-au băgat nişte bani, dar din păcate a 
cedat acoperişul în unele locuri. Mai departe, datorită faptului că s-a amplasat în 
apropiere - prin grija subsemnatului, un racord destul de gros pentru canalizare şi s-a 
tras apă chiar în vecinătatea căminului cultural, se pune problema înfiinŃării unui grup 
sanitar în condiŃii civilizate, grupul sanitar nu se poate folosi astăzi. În căminul cultural 
se fac mai puŃine activităŃi culturale decat erau pe vremuri, venea şi Teatrul de Stat 
Valea Jiului, venea şi Teatrul de Estradă Deva, dar astea nu prea mai sunt, însă se fac 
diferite acŃiuni, iar cele mai uzuale sunt nunŃile şi înmormântările.  
 Repet încă o dată, nu înŃeleg de ce colegii mei au votat împotrivă. Dacă încerc 
să înŃeleg, nu văd decât un fel de răutate din asta gratuită care nu ştiu cui foloseşte. 
 Citesc de asemenea în presă, o văd într-o zi pe Realitatea pe domnişoara sau 
doamna Andrada Velciov - nu este de faŃă aici, creaŃă şi a umplut ecranul, “s-a umplut 
Deva de gropi”. Deci, dumneavoastră sunteŃi aici de faŃă şi presa şi nu ştiu a câta oară 
am luat poziŃie spunând că situaŃia cu gropile este datorită lucrărilor care se fac pe 
ISPA. În ziarul de astăzi, tot pe acest program ne spune că nu s-a terminat cu gropile, 
că vom mai avea. De ce trebuie Realitatea de la Bucureşti să ştie că Deva este plină de 
gropi şi că nimeni nu se preocupă de asta ş.a.m.d.? Deci, încă o măsură din asta 
tendenŃioasă aruncată anapoda!  
 Dl.łonea Vasile 
 AstupaŃi-le! 
 Dl.David Ioan 
 Astupat, exact, astupat adevărul! 
 Dl.łonea Vasile 
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 AstupaŃi-le şi nu se mai vorbeşte! 
 Dl.David Ioan 
 Păi, astupaŃi-le! AstupaŃi-le dumneavoastră, domnule łonea, că tot timpul 
dumneavoastră daŃi sfaturi, daŃi sfaturi, mereu daŃi sfaturi, dar nu daŃi un sfat concret! V-
a spus Primarul – mă simt nevoit să vă spun şi eu, domnule łonea, ai fost 30 de ani 
ofiŃer, ai dat ordin, ai avut soldaŃi, Ńi-au făcut şi cizmele dacă a fost nevoie, dar 
dumneata cu mânuŃa dumneatale concret nu ai făcut nimic! Ai reparat vreo maşină? Ai 
condus vreun utilaj, ai condus o trupă de oameni să realizeze un rezultat? Nu ai făcut 
nimic şi acum vii să ne înveŃi pe noi! Ne înveŃi şi administraŃie, ne înveŃi de toate!  
 Dl.łonea Vasile 
 Vă învăŃ ce nu ştiŃi! 
 Dl.David Ioan 
 O să treacă multă vreme până o să mă înveŃi ceva.  

Domnule, trage toată lumea pe Prefect, cu toate armele, cu toate tunurile şi cu 
toate calibrele. Domnule, omul acesta este pus acolo ca să repecte legalitatea. Dacă 
între noi, eu nu Ńin cont de lege, colegul Florin nu Ńine, colegul Traian nu Ńine, cineva 
trebuie să ne tragă de urechi şi ăsta nu este altul decât Prefectul. El prin lege este 
obligat să ia atitudine. Nu ştiu de ce se trage atâta în presă  pe Prefect…   

Dl.łonea Vasile 
Mă înduioşează grija dumneavoastră. 

 Dl.David Ioan 
Fără a se citi de fapt un text de lege, să vezi dacă ai dreptate, nu ai dreptate, are 

dreptate Prefectul, nu are. Păi la atâta vechime, domnule łonea, dumneavoastră şi alŃii, 
puteaŃi măcar Legea administraŃiei publice locale, măcar să o citiŃi, nu vă cere nimeni să 
jonglaŃi cu ea, dar măcar să o fi citit! 

Dl.łonea Vasile 
De ce, vrei să rămâi consilier, chiar împotriva legii vrei să rămâi consilier?  
Dl.David Ioan 
Da, domnule, împotriva legii. 
Dl.łonea Vasile 
Rămâi domnule! Şi aşa împotriva legii eşti consilier. Ai învins împotriva legii! 
Dl.David Ioan 
Deci, asta ar fi ce am avut de spus. MulŃumesc. 
Dl.łonea Vasile 
Mă înduioşează grija faŃă de Prefect. 
 

Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena 

Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  

 
Deva, 27 iunie 2011 

 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,            Secretar, 

Mermezan Ana Elena                        Jr. Augustin Socol 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


