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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 27 mai  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 si a convocarii in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Deva de catre domnii consilieri Oancea Florin Nicolae, Borbeanu Simion Sandu, 
Chisota Roxana, Lazar Danil, Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean 
Robert, Mermezan Ana, inregistrata in Primaria municipiului Deva sub nr.17562/24.05.2011,  

La şedinŃa au participat următorii: 
Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu,  Lazăr Danil, łonea Vasile, Oancea Nicolae Florin, 

Chişotă Roxana, Borbeanu Simion, Dobrean Robert, Sturza Alexandru, Iacob Petru Florin, Breazu 
Maria, Mladin Mariana, Borca Tiberiu Mircea, Birău Mircea Cătălin, Cioroagă Miron, Mateucă 
Mădălina, Kovacs Francisc, 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 si a convocarii in sedinta 
extraordinara a Consiliului local al municipiului Deva de catre domnii consilieri Tonea Vasile, 
Ghergan Florian Sandel, Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Nicolae Florin, Borbeanu Simion 
Sandu, Chisota Roxana, Lazar Danil, Mermezan Ana, inregistrata in Primaria municipiului Deva 
sub nr.17562/2011,  

Domnilor consilieri,   
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-vă ca 

şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl 
Ghergan Florian.         

 Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă 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  domnilor consilieri Tonea Vasile, Ghergan Florian Sandel, 
Mos Ovidiu, Dobrean Robert, Oancea Nicolae Florin, Borbeanu Simion Sandu, Chisota Roxana, 
Lazar Danil, Ana Mermezan pentru prezentarea proiectului ordinii de zi.     

Dl. łonea Vasile 
            I. Ordinea de zi este următoarea: 
          1. Aprobarea transmiterii catre Consiliul judetean Hunedoara a dreptului de administrare 
asupra terenului aferent rampei de gunoi de la Deva pe perioada executarii lucrarilor de 
inchidere/reabilitare a acesteia prin Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Hunedoara”; 

D-na Mermezan Ana Elena 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  
      S-a votat cu 17 voturi pentru. 

NOTĂ: : În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi 
la punctul 1 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcŃie.   
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Dl. łonea Vasile 

 Inainte de a trece la ordine declar că mie mi se pare inadmisibil gestul Primarului 
municipiului Deva ca, pe banii consiliului local si ai contribuabilului, să-şi facă campanie 
electorala,  şi în afara termenului de campanie electorală, în sensul că în şedinŃa ordinara din 29 
aprilie 2011 a fost aprobată de către Consiliul local suma de 4 miliarde de lei, sumă contestată de 
mine, mult prea mare în condiŃiile astea de criză financiară, pentru Serbările CetăŃii Deva, care mie 
mi se par prost organizate şi transformate într-un circ total. Adică nu au nici un aspect nici cultural, 
nici istoric nici sărbătoresc, este pur şi simplu o ieşire la iarbă verde cu mici şi bere. Dacă astea 
sunt Sărbătorile CetăŃii, eu mă indoiesc de aşa ceva. Dar faptul regretabil şi grav care se comite 
aici este că prin această invitaŃie Primarul invită în nume personal. Dacă invită în nume personal să 
plătească cele 4 miliarde de lei. Şi acum nu aş vrea să stric totuşi sărbătoarea concetăŃenilor noştrii 
din Deva dar, ar trebui să promovăm în Consiliu local  un proiect de hotărâre prin care să anulăm 
proiectul anterior şi să plătească Primarul cele 4 miliarde de lei, dacă invită în nume personal. Eu 
aşa înteleg. Dacă invită în numele consiliului care reprezintă contribuabilul din Deva era altceva. 
Consiliul avea dreptul după lege să aprobe aceşti bani. E regretabil şi nu e prima dată când se 
intamplă. Primarul zburdă aşa printre legi în loc să respecte legile şi să respecte hotărârile de 
consiliu şi va rog să luati act şi ceilalŃi consilieri şi să nu mai permiteŃi acest lucru. Nu e posibil ca 
pe bani publici, de o mărime considerabilă, să faci campanie electorală gratuită. MulŃumesc. 
 Aş vrea să vă mai aduc la cunoştinŃă că în sală se află reprezentantul Consiliului judeŃean 
dl. Muntean care vă va răspunde la orice problemă sub aspect tehnic legată de proiectul pe care îl 
avem în dicuŃie respectiv transmiterea în administrare la Consiliul judeŃean a acestui teren şi 
necesitatea acestui fapt şi în ce constă proiectul. Dacă doriŃi să va prezinte câteva date tehnice eu 
v-aş ruga să îl ascultaŃi. 
 
 Dl Borbeanu Simion Sandu afişează pe peretele sălii de sedinŃă un tablou cu portretul lui 
Caragiale. 
 

Dl Socol Augustin 
D-na preşedintă uitaŃi-vă ce se petrece. SuspendaŃi şedinta.  
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu vă supăraŃi dl. Borbeanu, nu mi-aŃi cerut voie, dacă nu îl daŃi jos suspend şedinta. 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Ok, dar care este situaŃia …  
D-na Mermezan Ana Elena 
AŃi facut un gest….. Vă rog să-l luaŃi jos, suspend şedinŃa altfel, va rog frumos. 
Dl Socol Augustin 
Excede de la ordinea de zi. 
 
Dl Borbeanu Simion Sandu ia tabloul de pe perete şi ia loc in sală. 
 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Eu vreau să mi se explice cu ce am deranjat punând acest tablou. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dl. consilier 
Dl Socol Augustin 
Suntem la şedinŃa de consiliu local nu la amenajarea sălii de şedinŃă. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu la afişarea de către dumneavoastră a acestui tablou. Nici nu ştim ce conŃine acest tablou. 
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Dl. Borbeanu Simion Sandu 
ConŃine portretul lui Caragiale. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Dl. Borbeanu ordinea de zi, tema  acestei şedinte nu era aşa ceva. 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Discutăm la diverse. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu se poate aşa ceva. 
Dl. Borbeanu Simion Sandu 
Mie mi se pare absolut în ton cu şedinŃa. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Nu, nu, nu se poate aşa ceva. Vă rog dl. łonea să daŃi citire proiectului. 
Dl. łonea Vasile 
Da, supun aprobării dumneavoastră titlul proiectului. Cine este pentru  
Dl Socol Augustin 
Ordinea de zi 
Dl. łonea Vasile 
Am mai supus o data. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Titlul proiectului, să-l citiŃi. 
Dl. łonea Vasile 
L-am citit, dacă doriŃi dumneavoastră îl mai citesc o data. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da, încă o data. 
Dl. łonea Vasile  
Hotărâre privind transmiterea catre Consiliul judetean Hunedoara a dreptului de 

administrare asupra terenului aferent rampei de gunoi de la Deva pe perioada executarii lucrarilor 
de inchidere/reabilitare a acesteia prin Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Hunedoara”. 

 D-na Mermezan Ana Elena 
MulŃumesc. Comisiile de specialitate. 
Comisia juridica 
Dl. Lazăr Danil 
Favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de protectie sociala 
Dl. łonea Vasile 
Favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena 
Comisia de urbanism 
Dl. Cioroagă Miron 
Favorabil 
D-na Mermezan Ana Elena 
Daca sunt întrebări. 
Dl. Borca Tiberiu Mircea 
Acest proiect face parte din Axa prioritară management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor istorice. Ce vreau să zic referitor la acest proiect. El se referă intradevăr la modul de 
realizare a acestor tipuri de investiŃii cu atragere de fonduri pe Axa 2 din cadrul Uniunii Europene. 
Deci beneficiarii intervenŃiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autoritaŃile locale prin 
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Consiliile judeŃene. Toate unităŃile administrative din aria de acoperire a proiectului, inclusiv 
judeŃul, vor înfiinŃa asociaŃii de dezvoltare intercomunitare având ca obiectiv realizarea în comun a 
proiectului precum şi gestionarea în comun a activităŃilor legate de managementul deşeurilor. 
Referitor la acesta poziŃia consilierilor Partidului Democrat Liberal este următoarea: considerăm că 
este oportună realizarea acestei investiŃii la nivelul judeŃului, singurul mod de realizare se poate 
face doar prin această asociaŃie.  

În acest sens suntem de acord si o să votăm proiectul de hotărâre de consiliu local şi 
argumentele ar fi următoarele: este inadmisibil să ratăm această finanŃare şi să realizăm 
ecologizarea gropii de gunoi a municipiului pe banii comunităŃii, respectiv să grevăm bugetul 
consiliului local. De aceea considerăm că este normal şi necesar să avem această poziŃie. Prin 
aceasta demonstrăm că ne preocupă mai mult decât orice război interpartidic, ceea ce se va 
întâmpla cu bugetul consiliului local respectiv cu taxele şi impozitele cetăŃenilor. Multumesc. 

Dl. Oancea Nicolae Florin  
Nu pot decât să mă bucur că în sfârşit în formula de 21 de consilieri locali putem să 

începem şedinŃele şi să le desfăşurăm într-o normalitate pe care am dorit-o de mult timp. Eu 
multumesc colegilor din consiliul local de la PDL pentru gestul dânşilor, de fapt este un gest 
normal, de normalitate in care vrem ca de acum înainte să ne desfăşurăm toate şedinŃele consiliului 
local până la finalul mandatului, deci în 2012. Trecând peste acestă introducere, doamna preşedintă 
va rog sa imi permiteŃi să supun colegilor completarea art.4 din proiectul de hotarare, prezenta 
hotărâre se comunică pe lângă instituŃiilor abilitate, Prefectură, Primar, Serviciului Comunitar de 
cadastru şi agricultură, Consiliului judeŃean Hunedoara, să informăm şi operatorul vis a vis de 
transmiterea în administrare a acestui teren. 

Dl. łonea Vasile 
Cine a studiat acest proiect îşi dă seama de importanŃa extraordinara a acestui fapt ca 90 de 

miliarde de lei vechi nu sunt de ici colea şi e pacat să se rateze aşa ceva plus ca se realizează un 
proiect de maxima importanŃă pe care ulterior, dacă ne încăpăŃânăm să nu cedăm in administrare 
acest teren, nu îl vom mai putea face cu banii noştri. De asemenea vreau să salut în calitate de 
iniŃiator poziŃia colegilor din PDL, de a căror maturitate nu m-am îndoit şi asta am exprimat-o şi în 
conferinŃa de presă de ieri. Eram convins ca gestul dumnealor va fi acela, şi o fac în mod serios şi 
responsabil treaba asta pentru că, orice om responsabil din muncipiul Deva nu poate, văzând 
avantajele acestui proiect să voteze altfel decât pentru realizarea lui. Eu v-aş ruga să dăm cuvantul 
si domnului de la Consiliul judeŃean. 

Dl. Borca Tiberiu Mircea 
Eu aş vrea să mă refer şi la bugetul proiectului. Este foarte important să ştim ca finanŃarea 

pe aceiaşi axa prioritară numarul 2 sistemul managementul integrat al deşeurilor se asigura 
finanŃarea cheltuielilor conform acestor tipuri de proiecte astfel: 80% este un grant al Uniunii  
Europene, sunt fonduri nerambursabile, 18% sunt de  la bugetul de stat şi doar 2% sunt de la 
bugetul local, ceea ce  presupune ca, Consiliul judeŃean să participe cu 1% respectiv Consiliul local 
cu 1%, ceea ce este o sumă foarte mică dacă ne gândim că ar trebui pentru ecologizarea acestei 
gropi de gunoi sa cheltuim o sumă în jur de 2 milioane de euro cu care ar trebui să grevăm bugetul 
local. Vă  mulŃumesc. 

Dl. Kovacs Francisc 
Inainte de şedinŃă am primit o notă de la Salubritate SA. In ce măsură această notă adresata 

Consiliului local face parte din acest proiect de hotărâre. 
D-na Mateucă Madălina 
Tot referitor la această notă, dacă tot vorbim de maturitate, citind-o cu atenŃie vreau şi eu 

să-l întreb pe domnul, noi avem o relaŃie contractuală, Consiliul local Deva cu Salubritate SA, ei 
işi pun problema, in această nota daca i se va percepe, in momentul în care în mod normal se 
schimbă administratorul acelei gropi de gunoi, noul administrator va taxa SC Salubritate cu un tarif 
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de depozitare care acum se face gratuit, deci noi nu taxam pentru asta. Si recomanda aici 
introducerea in hotărârea de consiliu local pe care o votăm astăzi a celor 4 puncte pe care ei 
consideră că sunt indreptăŃiŃi să le ceară, având in vedere ca daca vor fi taxaŃi suplimentar pentru 
depozitare, pentru sortare, atunci şi ei vor trebui la rândul lor să taxeze cetăŃenii municipiului 
Deva. Si aici vorbim de maturitate, chiar vor fi cetăŃenii municipiului Deva, pe care cu onor îi 
reprezentăm cu toŃii, vor fi nevoiŃi să plătească ceva taxe suplimentare. Eu asta vreau să mă asigur 
că întradevăr se respectă totuşi legea. Noi ecologizăm aceste zone pentru a scădea preŃurile 
cetăŃenilor. 

  Dl Socol Augustin 
Art.1 al proiectului cred că clarifică întrebările ridicate de domnul consilier în sensul că 

transmiterea se face pe perioada executării lucrărilor de închidere respectiv de reabilitare. 
D-na Mateucă Madălina 
Deci să spună cineva nu vor fi plătite taxe suplimentare. 
Dl Socol Augustin 
Pe perioada executării lucrărilor de închidere/reabilitare iar la art.2. după executarea 

lucrărilor menŃionate la art.1 terenul va reveni în administrarea Consiliului local. 
D-na Mateucă Madălina 
Pe perioada executării lucrărilor de investiŃii SC Salubritate tot mai are acolo ceva 

operaŃiuni. 
Dl. Oancea Nicolae Florin 
Asa cum am discutat cu cei de la Consiliul judeŃean şi cum vă va explica dl. Munteanu 

groapa zonală va fi finalizată la sfârşitul anului 2013 începutul anului 2014. După ce se va finaliza 
şi se va da în funcŃiune acea groapă, vor începe lucrările de ecologizare a groapei de gunoi a 
Devei. 

Dl. Muntean Marius 
 Numele meu este Muntean Marius sunt salariat al Consiliului judeŃean Hunedoara, pe 
funcŃia de Şef serviciu domeniu public şi printre altele sunt şi şeful unităŃii de implementare a 
acestui proiect care se numeşte Sistem de management integrat al deşeurilor in judeŃul Hunedoara.  
 Vreau să intru prima data intr-un context general. Toată lumea ştie că după aderarea la 
Uniunea Europeană în 2007 responsabilitatile de mediu luate de la Directivele Uniunii Europeane 
nu mai pot fi finŃate de autorităŃile publice locale în mod unitar. Nu fiecare unitate poate sa-şi 
finanŃeze fluxurile de la colectare, depunere, sortare şi aşa mai departe. Astfel încât Ministerul  
Mediului a iniŃiat pentru toate cele 41 de judeŃe aplicaŃii de finaŃare ca sa ajute comunităŃile locale 
să-şi rezolve problemele cu sistemul de management integrat. Ce înseamnă asta? 
 Înseamnă că s-au pus la dispoziŃie fonduri, doar pentru judeŃul Hunedoara s-au pus la 
dispoziŃie 55 de milioane de euro, astfel încât printr-un proiect comun autorităŃile locale să ajungă 
să  atingă Ńintele de conformare. Inseamnă că toate autorităŃile locale s-au asociat intr-un ADI şi 
Municipiul Deva a facut acest lucru, dacă nu mă înşel in martie anul trecut, şi a aderat la acest ADI 
tocmai ca să-şi rezolve problemele pe deşeuri. Beneficiind de aceste fonduri, mă trezesc că suntem 
printre ultimele judeŃe care accesam fondurile, toate sumele respective sunt direct coordonate de 
Autoritatea de management pentru programul operaŃional sectorial de la Bucureşti. Ei au făcut un 
contract de consultaŃă cu o firmă grecescă formată dintr-un consorŃiu dintr-o formă grecească şi 
Institutul de studii şi proiectări energetice din Bucureşti, care a desemnat un sistem de management 
integrat. Ce inseamnă sistem de management integrat? Inseamna ca sunt desenate fluxuri de la 
colectare până la depozitare astfel încât să se respecte în tot circuitul acesta cerinŃele Uniunii 
Europene. În concluzie şi într-o primă etapă în momentul în care se finanteaza propriu zis se 
intamplă ca în judeŃul Hunedoara să se contruiască in linii mari următoarele obiective: un depozit 
ecologic conform cu normele Uniunii Europene la Boşorod. După cum ştiŃi am avut unele 
probleme legate de preluarea unui teren de la Petrila, pentru că iniŃial era vorba de 2 deponee, unul 
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în zona de nord a judeŃului şi un deponeu în zona de sud a judeŃului. Dar pentru că am avut 
probleme la Petrila, Ministerul a dispus sa facem un singur deponeu amplasat in zona centrala a 
judetului, la Boşorod.  După care se finaŃează execuŃia la staŃiile de sortare din judeŃ cu preluarea 
celor existente şi a 5 staŃii de transfer in fiecare din cele 5 zone de colectare. In momentul in care, 
după cum ştiŃi in momentul de faŃă în judeŃ exista 11 deponee neecologice printre care 3 mai sunt 
în funcŃiune, cum este şi cel de la Deva, aflat în administrarea firmei Salubritate Deva, care are 
termen de conformare, adică termen de închidere in 2015. În momentul în care în judeŃ se va 
termina groapa ecologică de la Boşorod automat, noi presupunem că putem să facem lucrul acesta 
până la sfârşitul anului 2013, pentru că trebuie să decontăm ultimii bani până la 31.12.2013 pe 
programul operaŃional sectorial de mediu. In momentul in care aşadar se termină groapa de la 
Boşorod, automat toate celelelte gropi neconforme din judeŃ trebuie închise. 
 Acuma se pune problema că sunt bani pentru cele 11 închideri. Deci Ministerul ne-a pus la 
dispoziŃie 12 milioane si jumătate pentru închiderea celor 11 gropi de gunoi, dintre care 3 dintre 
ele mai sunt in funcŃiune provizorie, dar nu indeplinesc cerinŃele Uniunii Europene iar, celelalte 
sunt sistate. AutorităŃile locale, cele care doresc să-si execute lucrările de închidere prin proiect li 
s-a cerut ca şi condiŃie de eligibilitate să transfere dreptul de administrare asupra terenului 
respectiv către Consiliul judeŃean Hunedoara care este promotorul şi beneficiarul proiectului astfel 
incat numai pe perioada închiderii să poată fi executate lucrarile de închidere respective. Toate 
celelalte autorităŃi administrativ teritoriale cu cele 10 deponee au făcut lucrul acesta cu menŃiunea 
ca la Vulcan mai sunt nişte probleme legate de întabularea dreptului de proprietate publică.   
 Pentru îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate este neaparat ca noi să avem o hotărâre 
de dare în administrare acum când depunem aplicaŃia de finanŃare  şi nu la data respectivă pentru 
că altmiteri acesti bani se pierd şi responsabilitatea de a cheltui ca să se închidă groapa conforma 
de la Deva va cădea exclusiv pe autoritatile locale din municipiul Deva. Cam asa stau lucrurile în 
mare. Evident că groapa de la Deva nu o să se înceapă să se închidă de mâine, cele 3 rămase în 
funcŃiune vor intra în proceduri de închidere numai în momentul în care prima celula de la 
Boşorod cu staŃiile de transfer, cu staŃiile de tratare vor fi finalizate si exista capacitate disponibilă 
la Boşorod  ca să colecteze din întregul judeŃ. De abia acela va fi momentul în care Deva va intra 
în procedură de închidere. Daca Consiliul local nu adoptă cu două treimi din numărul consilierilor 
în funcŃie acest proiect de dare în administrare mi-e teamă că nu putem merge mai departe cu 
proiectul în ceea ce priveşte închiderea. 
 Acuma mai trebuie spus ce se întâmplă cu cei 18 operatori care au contracte de operare. 
Lucrurile stau în felul următor. În momentul în care sistemul este funcŃional, adică staŃiile de 
colectare, staŃiile de transfer şi staŃiile de tratare mecanică funcŃionează in cele 5 zone de colectare 
din judeŃ, dacă celulele de la Boşorod sunt gata, in acel moment Ministerul va face o analiza a 
tuturor contractelor celor 18 operatori care acuma funcŃioneaza in judeŃ. În municipiul Deva 
funcŃionează cu un contract de concesiune, dacă nu mă înşel, Salubritate Deva. Analizând fiecare 
contract Ministerul va decide daca contractul este legal atribuit şi respectă procedurile de la 
OrdonanŃa 34, dacă respecta procedurile de atribuire şi dacă prin noul sistem de care şi cei din 
Deva pot beneficia, deci daca noul sistem nu le crează un avantaj financiar celor de la Salubritate 
Deva, mărindu-i cifra de afaceri cu mai mult de 50%, atunci contractul rămâne în execuŃie pănă la 
termenul care este prevăzut. Dacă nu se respectă una din cele două condiŃii adică contractul ori nu 
a fost  atribuit conform procedurii OrdonanŃei 34, sau prin intrarea  şi a celor de la Salubritate 
Deva in acest sistem integrat care înseamnă o gestiune de bunuri finanŃate de Uniunea Europeană, 
deci dacă cifra de afaceri creşte mai mult de 50%, atunci nu se poate face un act adiŃional aşa cum 
ştiŃi dumneavoastră pe OrdonanŃa 34 astfel încât să fie ajustat contractul respectiv şi atunci se va 
face licitaŃie publică pentru serviciul de salubritate din municipiul Deva. Toate lucrurile astea se 
fac la Minister. 

D-na Mateucă Madălina 



 7 

 Cand acele celule de la Boşorod sunt gata şi începe acestă ecologizare, ce se întâmplă daca 
noi transmitem de mâine. E vorba, nu ma interesează ce face Salubriate, important e ca, Consiliul 
local are o relaŃie contractuală, deci daca noi nu indeplinim ceea ce este stipulat în contract ei ne 
pot da in judecată sau dacă li se percepe în acest timp taxe suplimentare.pentru depozitare de catre 
noul adminsitrator, preŃurile la Salubritate vor creşte şi tot cetateanul este cel care suportă. 

Dl. Muntean Marius 
 Noi suntem la faza studiului de fezabilitate. Deocamdata nu se cunosc date exacte legate de 
preŃuri. łinta este să primim bani europeni şi sa-i folosim pentru ca ei sunt cu titlu gratuit. Evident 
că în mod suplimentar faŃă de tarifele care sunt acuma in Deva probabil că vor creşte cu ceva 
legate de faptul că se va face transportul de la Deva până la Boşorod, faŃa de transportul de la Deva 
la groapa de aici. Legat de acest drept de administrare nu exista niciun cost suplimentar. Darea în 
administrare este cu titlu gratuit. 
 Dl Borca Tiberiu Mircea 
 Ca să nu mai fie niciun dubiu în cadrul acestui proiect de hotărâre de consiliu local propun 
următorul amendament “pe durata desfăşurării lucrărilor nu se percep taxe pentru depozitarea 
gunoiului in groapa care încă nu este închisă”. 

Dl. Socol Augustin 
  Taxe suplimentare. 
 Dl Borca Tiberiu Mircea 
  Daca este batut in cuie in proiect de consiliu local şi hotarare ca odata cu transferul până nu 
intra in funcŃiune groapa de la Boşorod care va fi in administrarea acestei entităŃi nou create, până 
atunci nu se percep taxe suplimentare pentru depozitare in groapa de la Deva care nu este închisă. 
  Dl. Oancea Nicolae Florin 
  Si amendamentul? 
 Dl Borca Tiberiu Mircea 
 Da, un amendament pe care îl propun, care mi se pare foarte corect şi nu lasă niciun dubiu. 

Dl. Muntean Marius 
  Oricum groapa va rămâne in gestiunea celor de la Salubritate Deva până când va fi 
deschisă prima celula. 
 Dl Borca Tiberiu Mircea 
 Am înteles. 
 Dl Borca Tiberiu Mircea 
 Deci  doresc să fac următorul amendament propun ca până la deschiderea noii investiŃii, până 
la finalizarea lucrărilor noii investiŃii şi depunerea gunoiului de la Deva în noua locaŃie, să nu se 
perceapă taxe suplimentare pentru depozitarea gunoiului la depozitul actual al municipiului.  
  Dl. Sturza Alexandru 
 Din cele redactate în adresa SalubrităŃii reiese faptul că dânşii nu ştiu şi nu înteleg ce se 
întâmplă. MulŃumesc domnului Munteanu şi colegilor că au pus întrebări, v-as ruga incă o data să 
precizaŃi domnul Munteanu în proiectul respectiv care este în faza de fezabilitate dacă nu se dă 
hotărâre, proiectul cade clar, dar în perioada pană in 2013 sau 2014 când se termină deponeul 
ecologic de la Boşorod nu are loc niciun fel de modificare contractuală între Consiliul local şi 
Salubritate pe aceasta perioada ramanand valabil decât concesionarul se schimbă, devine Consiliul 
judeŃean scriptic, restul rămâne ….Deci opereaza transfer de proprietate între Salubritate şi 
Consiliul judeŃean. 
 Amendamentul dumneavoastră este foarte bine venit dar s-ar putea sa fie creşteri de preŃuri şi 
atunci este altă socoteală, de la Salubritate. 

Dl. Muntean Marius 
 Dreptul de proprietate rămâne in continuare a Municipiului Deva care poate dispune de bunul pe 
care îl are. V-am solicitat să ne transmiteŃi numai dreptul de administrare asupra gropii de gunoi şi 
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numai pe perioada executării lucrărilor de închidere când oricum Salubritate Deva nu mai are ce sa 
facă cu groapa respectivă pentru că groapa va fi sistată de cei de la mediu. Deci în momentul în 
care prima celula de la Boşorod este activă şi staŃiile merg, în momentul acela autoritatea de 
funcŃionare a gropii de gunoi de la Deva încetează. Salubritate Deva nu mai are ce sa facă cu 
groapa respectivă, in momentul acela noi vom intra în deplinătatea dreptului de administrare ca să 
putem face lucrările de închidere. 

Dl. Socol Augustin 
   Administrarea presupune posesia şi folosinŃa. 

Dl. Muntean Marius 
            Dar nu dispoziŃia asupra bunului respectiv. Deci nu este un drept de proprietate pe care il 
solicităm numai un dezmembrământ al acestuia. 
 Dl Borca Tiberiu Mircea 

Intradevar este un transfer de administrare. Dar administratorul in momentul in care 
administreaza obiectivul respectiv poate să facă majorări de tarife pentru că el este administrator. 

Dl. Muntean Marius 
Noi nu cerem administrarea ca să operam groapa, noi cerem administrarea ca sa o inchidem 
D-na Mermezan Ana Elena  
Deci ceea ce trebuie să întegem noi e ca aceasta va fi o investitie care se supune rigorilor 

OrdonanŃei 34 privind achiziŃiile publice. 
Dl. Muntean Marius 
E vorba de contractul … 
D-na Mermezan Ana Elena  
Gropa se va da Consiliului judeŃean în momentul în care vor începe lucrările de închidere a 

acestui obiectiv. Până atunci Salubritate Deva va opera pe depozitul vechi iar in momentul în care 
se va preda  la antreprenor, Salubritate Deva şi Consiliul local nu are niciun drept asupra acestei 
locatii, ea va fi predata beneficiarului investiŃiei consiliul judeŃean şi o va avea in administrare 
constructorul care va face lucrarile pe perioada execuŃiei lucrărilor. 
 Dl. Socol Augustin 
 Se impune la amendament o precizare tarife legate de depozitare pentru că exista tarife de 
prestare a serviciului care au o serie de factori de influenŃare a preŃului de consum. 

D-na Mermezan Ana Elena  
 Supunem la vot amendamentul d-lui Oancea. 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supunem la vot amendamentul d-lui Borca. 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot titlul hotărârii 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot articolul 1 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot articolul 2 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot articolul 3 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot articolul 4 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

 Supun la vot hotărârea per ansamblu 
  S-a votat cu 17 voturi pentru. 

S-a votat Hotărârea cu nr.138 
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(La vot au participat următorii: Mermezan Ana Elena, Moş Ovidiu,  Lazăr Danil, łonea Vasile, 
Oancea Nicolae Florin, Chişotă Roxana, Borbeanu Simion, Dobrean Robert, Sturza Alexandru, 
Iacob Petru Florin, Breazu Maria, Mladin Mariana, Borca Tiberiu Mircea, Birău Mircea Cătălin, 
Cioroagă Miron, Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc)  
 
Diverse 
 D-na Mermezan Ana Elena  
 La punctul diverse discutam probleme legate de…. 
 Dl. Borbeanu Simion Sandu 
 Doamna preşedintă eu vorbesc problemele cetăŃenilor pe care le consider eu, nu puteŃi 
dumneavoastra sa mă cenzuraŃi ce să vorbesc pentru că sunt ales. 
 D-na Mermezan Ana Elena  
 Deci eu nu vă cenzurez 
 Dl. Borbeanu Simion Sandu 
 Dar staŃi puŃin, ce vă deranjează, ce aveŃi cu Caragiale la urma urmei pentru că e de 
actualitate. Ce se petrece în consiliul local de un an incoace Ńine de Caragiale şi am zis că este 
foarte potrivit să-l afişăm aici pentru ca să ne împrospătăm memoria în permanenŃă 
 D-na Mermezan Ana Elena  
 Este punctul dumneavoastra de vedere. 
 Dl. Borbeanu Simion Sandu 
 Este punctul meu de vedere si eu pot să mi-l spun. Nu-mi pune mie pumnul in gură când 
vorbesc. Numai putin, faptul că eu am avut intenŃia să afişez acest tablou nu văd pe cine ar putea 
deranja, pe cine ar putea sfida, ce lege incalcă treaba asta, să mi se spună. Spuneti-mi mie unde 
spune ca nu am voie să-l pun pe Caragiale la Primărie pe perete. 
 Eu am vrut să atrag atenŃia, să fac o ironie, şi să-l invoc pe Caragiale vis a vis de ce se 
intamplă in Consiliul local Deva. Deci asta este mesajul, dacă nu doriŃi, nu aveŃi simŃul umorului 
nu o să-l pun.  

Dl. Socol Augustin 
 Să iniŃiaŃi un proiect de hotărâre. 
 Dl. Borbeanu Simion Sandu 
 Da, se poate şi aşa. Oricum el şi-a făcut efectul prin faptul că eu l-am afişat. 
 Dl. łonea Vasile  
 Gestul d-lui Borbeanu e un fel de indicaŃie a d-lui Prefect. Dl. Prefect la o emisiune 
televizata a spus ca întradevăr lucrurile aici la Consiliul local si la Prefectura se desfăşoară cumva 
ca in Caragiale şi daca analizăm lucrurile cum merge societatea românească, nu ne-am îndepărta 
prea mult de Caragiale. Asa ca nu e… trebuie recunoscut că e al nostru şi noi il stimam pe 
Caragiale. 
 Dl. Kovacs Francisc 
 Eu îl înŃeleg pe domnul Borbeanu............. Sigur ca este o mare dezamăgire că proiectul 
domnului Borbeanu nu s-a putut realiza. 
 D-na Mermezan Ana Elena  
 Va multumesc frumos, dacă mai sunt şi alte probleme la diverse?  
 Dl. Balgradean 
 As vrea să semnalez un fapt fără să supărăm pe nimeni. Avem informaŃii că din depozitul 
PoliŃiei Comunitare unde existau Ńigări confiscate de la agenŃii economici, Ńigări confiscate în 
valoare de 500 milioane de lei, au dispărut aceste Ńigări. Deci nu ştiu cine era şef atunci dl. Cioflică 
sau dl. Rădoane. A fost o investigaŃie a poliŃiei, nu ştiu în ce stadiu este dar Primăria trebuie să dea 
un răspuns. 
 Dl. Mateucă Madălina 
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 Cum vă numiŃi? 
 Dl. Balgradean 
 Bălgrădean mă numesc doamnă. VreŃi să vă fac CV –ul? 
 Deci vrem să ştim dacă aceste Ńigări există în acest depozit sau au dispărut. 
 D-na Mermezan Ana Elena  
 FaceŃi o plângere 
 Dl. Balgradean 
 Al doilea lucru semnalat în presă, un funcŃionar al poliŃiei Comunitare, un agent, Popa 
Cristian a fost prins furând din magazinul Profi produse în valoare de 15 lei, se afla în uniformă, în 
uniforma PoliŃiei Comunitare Deva. Onor tovarăşu Rădoane a fost în concediu şi în continuare 
umblă prin oraş şi dă amenzi. Deci eu vreau să ştiu ce s-a întâmplat cu acest caz semnalat în toată 
presa locală inclusiv in Glasul Hunedoarei, Mesagerul şi aşa. Domnu, ştiu ce să fac, deci vă rog 
frumos, nu am nevoie de sfaturi. Vreau să ştiu dacă în Deva asta, la PoliŃia Comunitară furtul e 
criteriu de angajare la PoliŃia Comunitară. Atunci mergem la poliŃie, scoatem toŃi borfaşii şi îi 
angajăm la poliŃie.Vă mulŃumesc frumos. Atât. 
 D-na Mermezan Ana Elena  
 Vă rog să faceŃi sesizare la organele competente. 
      Vă rog linişte 
       Dacă nu mai sunt şi alte probleme la punctul diverse declar închise lucrările şedinŃei. Vă 
multumesc! 
 
 

Deva, 27 mai 2011 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                                           Secretar 
                  Consilier,                                                                                    Augustin Socol 
           Ana Elena Mermezan 


