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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 31 octombrie 2011  în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 

 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1520/2011 
privind convocarea Consiliul local al municipiului Deva in sedinta extraordinară, cu modificarile 
ulterioare.  

La şedinŃa au participat 15 consilieri locali din 17 consilieri în funcŃie, respectiv: 
Ghergan Florian, Mermezan Ana Elena, łonea Vasile, Borbeanu Simion, Chişotă 

Roxana, Oancea Nicolae Florin, Kovacs Francisc, Moş Ovidiu, Pogocsan Ferdinand, Birău 
Mircea, Borca Tiberiu, Cioroaga Miron, Mateucă Madalina, dl. Viceprimar Costa Cosmin 
Cristian, dl.Viceprimar Morar Marcel, 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. Ghergan Florian 
Domnule Secretar, avem cvorum, este totul în regula? Da. Putem începe şedinŃa? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Da. 
Dl. Ghergan Florian 
Aş vrea să informez Consiliul că s-a primit o adresă din partea domnului Borbeanu 

Simion care s-a ocupat să ia de la Tribunalul Hunedoara SentinŃa civila din 11.10.2011, prin care 
Prefectul JudeŃului Hunedoara a renunŃat la judecarea acŃiunii în contencios administrativ. Deci, 
este înregistrată la Primăria Deva în 28.10.2011. 

Declar deschisă şedinŃa de astăzi a Consiliului local anunŃându-vă că şi-au înregistrat 
prezenŃa un număr de 14 consilieri.  

Domnule Primar, vă dau cuvântul să… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
I. Proiecte de hotărâre, privind: 

1. Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 
2011; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea contractelor cadru de inchiriere si de vanzare – cumparare pentru 

suprafetele cu destinatia de locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea statului 
si a municipiului Deva, administrat de Serviciul public local de asistenta sociala; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.257/2008, ulterior modificata; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea inchirierii catre fostul chirias Daradics Lajos, a locuintei situata in 

municipiul Deva, str.Bejan, bl.60, sc.1, et.X, ap.63; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006, ulterior 

modificata si completata; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare;  

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

– lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, 
modificată şi completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire garaj” Deva, str.T.Maiorescu, f.n., judetul Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire garaj in baterie existenta” Deva, str.Progresului, f.n. – langa bl.C – 
judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire 

„Locuinta familiala P+1, filigorie si imprejmuire” Deva, zona Archia – extravilan, 
judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire locuinta P+E, anexa, imprejmuire si racord la utilitati” Deva, 
str.M.Sadoveanu, f.n., judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire cladire birouri D+P” Deva Aleea Violetelor, f.n., judetul Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Construire case D+P+M, blocuri D+P+2, spatii comerciale, bar cu terasa, sala de 
bowling, azil de batrani, spatii de joaca pentru copii” Deva, zona Archia – 
extravilan, judetul Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul general al municipiului 

Deva, cultelor religioase romane cu personalitate juridica, cluburilor sportive de 
drept privat si asociatiilor pe ramura de sport judetene care desfasoara activitati 
non profit meniute sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2011; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Reparatie capitala si modernizare la Spitalul Judetean de Urgenta” Deva, str.22 
Decembrie, nr.58, jud.Hunedoara; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
 

Ordinea de zi fiind transmisă, am rugămintea să o aprobăm în forma prezentată. 
 Avem un singur punct suplimentar, de modificare în conŃinut la schimbul cu armata, din 
schimbare în transmitere la armată, formulare a Guvernului României. 
 Dl.Ghergan Florian  
 Dar există? Încă nu a venit la consilieri. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ba da, intră acum. 

 Dl.Ghergan Florian  
Deci, dacă sunteŃi de acord… 
Dl.łonea Vasile 
Dar este redactat? 

 Dl.Ghergan Florian  
Se redactează acum. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Se redactează că vineri seara ne-a intrat de la Ministerul… 

 Dl.Ghergan Florian  
SunteŃi de acord să supunem şi cu punctul suplimentar. Supun votului dumneavoastră, 

cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? În unanimitate ordinea de zi a fost aprobată. 
S-a votat cu  14 voturi pentru. 

 

 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Ghergan… 
 Dl.Ghergan Florian  
 PoftiŃi, domnule. 
 Dl.łonea Vasile 
 Aş vrea să clarifice domnul Secretar poziŃia celor doi foşti viceprimari, deocamdată. 
 Dl.Ghergan Florian  
 PoftiŃi, domnule Secretar. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 Hotărârile adoptate în şedinŃa din 20 octombrie încă nu au fost comunicate. Fiind vorba 
de hotărâri cu caracter individual ele îşi produc efectul de la data comunicării. 
 Dl.łonea Vasile 

În ce termen se comunică? 
 Dl.Secretar Socol Augustin 

Comunicarea se face în termen de 10 zile lucrătoare. În momentul în care se comunică 
Prefectului se vor comunica şi persoanelor. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Oricum mâine vom face o şedinŃă extraordinară pentru a  suplimenta. Am avut o întâlnire 

ieri şi se vor suplimenta toate surplusurile financiare pe care le-am avut în această lună. În a doua 
etapă de plată a impozitelor s-au generat …  

Ca să fie încă o dată foarte clar şi pentru presă, şi aş vrea să nu mai discutăm acest capitol 
că tot vorbim “nu-i aşa, ba-i aşa, ne-aŃi spus aşa!”, luaŃi, aveŃi acum liber, luaŃi de la Trezorerie 
acest capitol, vă uitaŃi cât sunt banii în cont, câŃi nu sunt, cine a minŃit, cine nu a minŃit, ca să 
încheiem o dată capitolul ăsta pentru că numai ne certăm degeaba, efectiv degeaba. Este un 
capitol încheiat. Dacă nu aveŃi încredere în doamna director Viorica sau în ceilalŃi la financiar, 
atunci mergeŃi şi scoateŃi direct din Trezorerie, să fie foarte clar. La ora actuală cu defalcatele 
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care intră, în conturile Primăriei sunt 80 de miliarde de lei. Da?! Facem astăzi ce mai facem plăŃi, 
dar până după-masă este 31, mai intră  încă 2-3 miliarde. Am depăşit cu mult, cu mult bugetul 
estimat ceea ce nu s-a întâmplat la nici o primărie din 3200, şi atunci împreună am avut o 
întâlnire ieri şi am zis că trebuie să generăm un  număr de 3, 4, 5  hotărâri de  consiliu pentru că 
altfel se pierd banii că sunt proceduri care durează.  

De exemplu la culte, la banii pentru biserici 1 lună, 1 lună jumătate, abia prin 7 vor putea 
folosi banii. BinenŃeles, probabil că veŃi avea şi alte solicitări. Discutate transparent, dacă se 
doresc a se folosi aceşti bani vă rugăm frumos atunci ar trebui să fie câte un reprezentant. Am 
stabilit să fie 4 reprezentanŃi de la toate forŃele majore şi să dezbată în aşa fel încât să nu mai 
avem probleme în consiliu  şi să vorbim pe tema acestor lucruri pentru că este vorba de bani şi 
trebuie să fi transparent. 
 Dl.Ghergan Florian  

Da, mai departe. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Hotărârea nr. 1 
Dl.Ghergan Florian 
Începem cu hotărârea nr. 1. PoftiŃi domnule. 

 
Punctul 1 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 

30 septembrie 2011. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate? Buget? 
 D-na Chişotă Roxana 
 Favorabil cu amendament. 
 Dl. Ghergan Florian 
 PoftiŃi. 
 D-na Chişotă Roxana 

Ca acei 10 miliarde pentru groapa de gunoi să se stabilească exact care este situaŃia lor, 
deci fără aprobarea acestei sume. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Deci, cei 10... 
 D-na Chişotă Roxana 

Dacă au fost prinşi în buget. Nu am regăsit cei 10 miliarde unde au fost alocaŃi. 
 
D-na Nicula Viorica 
Sunt prinşi exact în capitolul Cultură. VorbiŃi de banii care sunt acum? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, nu. De banii care au fost acordaŃi pentru… 

 D-na Chişotă Roxana 
Stingerea groapei de gunoi. 
D-na Nicula Viorica 
Sunt prinşi pe capitolul Salubritate. 

 D-na Chişotă Roxana 
Deci, fără aprobarea acestei sume. 
Dl.Borbeanu Simion 
Amendamentul am hotărât să fie în afără de suma aia. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Trebuie făcute două precizări iarăşi, tot pentru presă pentru că se spune mereu de 10 
miliarde. Au fost 7 miliarde. Nu ştiu cine a auzit 10. 

Dl.łonea Vasile 
S-au aprobat 10. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este important, sunt totuşi 3 miliarde diferenŃă. Acum nu spunem, că nu-şi cere nimeni 

scuze în faŃa presei. Atunci să-şi ceară cineva scuze. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, s-au aprobat 10 şi probabil s-au cheltuit 7, asta este altceva. Dar, noi nu 

mai ştim câŃi s-au cheltuit, ştim cât am aprobat. 
D-na NiculaViorica 
Noi, la punctul 1 pe ordinea de zi avem aprobarea execuŃiei bugetului nu rectificarea 

bugetară. Asta este o execuŃie a bugetului care se aprobă pentru trimestrul III, deci nu are … 
Dl.łonea Vasile 
Pentru trimestrul III, da. 
D-na Chişotă Roxana 
În trimestrul III au fost alocate aceste sume. 
D-na NiculaViorica 
Ele au fost alocate, nici măcar în trimestrul III, au fost cheltuite în lunile următoare. Deci, 

ceea ce este execuŃia la groapa de gunoi, o să vedeŃi execuŃia la 31 decembrie 2011. 
D-na Chişotă Roxana 
Deci, nu aŃi prins-o în… 
D-na Nicula Viorica 
În buget există. În execuŃia respectivă nu există. Şi dacă ar fi existat, ea este o execuŃie. 

Ea se aplică. O hotărâre de consiliu aprobată se pune în aplicare. 
D-na Chişotă Roxana 
Se aplică dacă vom fi de acord. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Te aşteptăm Roxana, le arăŃi cum să modifice, cum să facă, o faci, soliciŃi consiliului şi o 

susŃin. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, mergem mai departe. Titlul hotărârii, cine este pentru? 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Comisiile. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile, am vorbit despre. Celelalte comisii?  
Dl.Secretar Socol Augustin 
Comisia de buget. Aici este problemă. Doamna Chişotă a spus că avizul este favorabil cu 

amendament. Amendamentul nu l-aŃi supus la vot. Am înŃeles că nici nu poate fi supus la vot 
pentru că se referă la o execuŃie bugetară. Cred că am clarificat lucrurile. 

Dl.Ghergan Florian 
Da, s-au clarificat, de asta nu am suspus la vot pentru că execuŃia va veni în cealaltă … 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Corect. Deci, să înŃeleagă  colega că este aviz favorabil la buget. 
Dl.Ghergan Florian 

 Da, este aviz favorabil şi de aceasta nu am suspus amendamentul pentru că s-a lămurit, 
da?! 
 Mai avem alte comisii care au analizat acest punct? Nu. Supunem la vot, trecem la vot. 
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 În  sală este prezent şi domnul consilier Kovacs Francisc. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 313/2011 
 

Punctul 2 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de inchiriere si de vanzare – 

cumparare pentru suprafetele cu destinatia de locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea 
statului si a municipiului Deva, administrat de Serviciul public local de asistenta sociala. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate? Buget? 

Dl.Moş Ovidiu 
Favorabil. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 314/2011 
 

Punctul 3 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.257/2008, ulterior 
modificata. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate, aviz? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Sunt ceva discuŃii? Nu sunt. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 315/2011 
 

Punctul 4 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii catre fostul chirias Daradics Lajos, a 
locuintei situata in municipiul Deva, str.Bejan, bl.60, sc.1, et.X, ap.63. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate?  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 316/2011 
 

Punctul 5 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local 
nr.308/2006, ulterior modificata si completata. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate?  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
DiscuŃii? Nu sunt. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
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                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 317/2011 
 

Punctul 6 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată 
asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi 
completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate?  

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 318/2011 
 

Punctul 7 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile 

statului, in baza Decretului – lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
DiscuŃii? Nu sunt, trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
 Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 319/2011 
 

Punctul 8 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată 

asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităŃii componente şi a satelor 
aparŃinătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi 
completată şi a Legii nr.1/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 320/2011 
 

Punctul 9 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru „Construire garaj” Deva, str.T.Maiorescu, f.n., judetul Hunedoara. 
 Dl.Ghergan Florian 

Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil la urbanism. 
Dl. Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat  cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 321/2011 
 

Punctul 10 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru „Construire garaj in baterie existenta” Deva, str.Progresului, f.n. – langa bl.C – 
judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Comisiile? Urbanism favorabil. DiscuŃii? PoftiŃi. 
Dl.Borca Tiberiu 
Ne-ar interesa să ştim, dacă ştie executivul, care este poziŃia acestei prelungiri? Unde, 

ocupă loc la parcare, se prelungeşte în exteriorul blocului? Noi tot aprobăm şi nu ştim despre ce 
este vorba. 

Dl. Ghergan Florian 
Întrebarea a fost care este poziŃia acestui garaj. 
Dl.Şofron Gheorghe 
În bateria existentă. 
Dl.Borca Tiberiu 
Bun, în bateria existentă. Depăşeşte amplasamentul blocului? 
Dl.Şofron Gheorghe 
Nu ştiu. 
Dl.Borca Tiberiu 
Trebuie să fie expuse pe planşe pentru că noi aici votăm şi ne trezim că apar garaje peste 

trotuare.  
Dl.Şofron Gheorghe 
Este baterie de garaje. 

Prezintă planşele. 
Ce este cu portocaliu este propus iar ce este cu galben este existent. 
Dl.Borbeanu Simion 
Ce era înainte aici, zonă verde, trotuar? Trebuie să fie cu destinaŃie în PUG. Dacă este cu 

gri înseamnă că este caroabil, dacă este cu verde, zonă verde. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Domnule Preşedinte, până se hotărăsc colegii, dacă-mi daŃi voie. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
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Ajungem în şedinŃă şi discutăm lucruri pe care ar fi trebuit să le discutăm în comisii. La 
fel este punctul 14, nu tu o planşă, nu tu nimic. M-am dus la domnul la ora 10, mi-au spus că ei 
nu ştiau că este şedinŃă. Este în zona Archia…. 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Au fost aici documentaŃiile. 
Dl.Şofron Gheorghe 
Sunt depuse de o săptămână. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Eu nu le-am văzut astăzi. Eu am fost la 2 şi 10 aici, nu poate să spună nimeni că nu am 

fost. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule consilier, stăm şi le….Am fost şi eu, am văzut, ştiu că aŃi întrebat, aŃi pus 

această problemă şi nu… PregătiŃi şi punctul 14, domnul consilier are ceva întrebări acolo. 
Dl.Borca Tiberiu 
Ne-am edificat. 
Dl.Ghergan Florian 
S-a clarificat. Mergem mai departe? Da.  
Supun la vot. Comisiile de specialitate? Aviz favorabil, da. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat  cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 322/2011 
 

Punctul 11 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic 

Zonal pentru construire „Locuinta familiala P+1, filigorie si imprejmuire” Deva, zona Archia – 
extravilan, judetul Hunedoara. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
DiscuŃii? Nu sunt. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
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Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat  cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 323/2011 
 

Punctul 12 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru „Construire locuinta P+E, anexa, imprejmuire si racord la utilitati” Deva, 
str.M.Sadoveanu, f.n., judetul Hunedoara. 

Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat  cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 324/2011 
 

Punctul 13 
Dl.Primar Mircia  Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru „Construire cladire birouri D+P” Deva Aleea Violetelor, f.n., judetul Hunedoara. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Nu ştiu. Mai arătaŃi-mi o planşă vă rog. 
Dl.Ghergan Florian 
La punctul 13 suntem. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Dacă trebuie să ne facem treaba de comisie în şedinŃă, o facem. 
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Dl.Ghergan Florian 
Domnul consilier solicită o planşă. Executivul? 
Dl.Şofron Gheorghe 
La punctul 14? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
13 şi după aceea şi la 14. 
Dl.Ghergan Florian 
AduceŃi-le pe amândouă. Clădire de birouri D+P pe Aleea Violetelor şi construire case, 

blocuri, bar cu terasa, sala de bowling, azil de batrani, spatii în zona Archia. 
Dl.Şofron Gheorghe 
Mă scuzaŃi, acum am fost anunŃat pentru şedinŃă. Astea stau la administraŃia publică de o 

săptămână. 
Dl.Ghergan Florian 
Da, vă scuzăm că nu aŃi ştiut de şedinŃa de consiliu. 
DistanŃa este mare de bloc. 
Dl.Borbeanu Simion 
Are avizul comisiei tehnice? 
Dl.Şofron Gheorghe 
A arhitecŃilor. 
Dl.Borbeanu Simion 
Legea nu interzice să construieşti pe zonă verde? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Are aprobarea marelui arhitect. 
Dl.Borbeanu Simion 
Am întrebat ceva, legea interzice să construieşti pe zonă verde sau nu? 
Dl.Şofron Gheorghe 
Cu aprobarea consiliului se poate. Se scoate din domeniul public, se bagă în privat… Nu 

este primul. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule consilier, mulŃumit? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia votează favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil, da?! Trecem mai departe. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                         S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
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                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

                         S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 12 voturi pentru, 
                                             1  vot împotrivă (dl.Pogocsan Ferdinand) şi 
                                              2 abŃineri (dl. Borbeanu Simion şi d-na Chişotă Roxana) 

A fost adoptată Hotărârea nr. 325/2011 
 

Punctul 14 
Dl.Primar Mircia  Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic 

Zonal pentru „Construire case D+P+M, blocuri D+P+2, spatii comerciale, bar cu terasa, sala de 
bowling, azil de batrani, spatii de joaca pentru copii” Deva, zona Archia – extravilan, judetul 
Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Urbanism favorabil. 
Dl.Ghergan  Florian 
Comisia aviz favorabil. 
DiscuŃii? Nu sunt.  
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat  cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 326/2011 
 

Punctul 15 
Dl.Primar Mircia  Muntean 
Proiect de hotărâre privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul general al 

municipiului Deva, cultelor religioase romane cu personalitate juridica, cluburilor sportive de 
drept privat si asociatiilor pe ramura de sport judetene care desfasoara activitati non profit menite 
sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local. 

Dl.Ghergan Florian 
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Comisiile de specialitate? 
Dl. Moş Ovidiu 
Aviz favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Titlul hotărârii? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Am amendament. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Eu aş dori să aduc câteva modificări în urma discuŃiilor pe care le-am avut şi cu 

Episcopul şi cu Protopopul şi  cu mai mulŃi oameni din Deva, de la aceste parohii. 
Episcopia Devei şi a Hunedoarei renunŃă la cei 23.333,00 lei în favoarea Protopopiatului 

pentru că ei nu pot accesa mai mult de 30% din banii care i-au primit. De la “Adormirea Maicii 
Domnului” să luăm 50.000, 20.000 să-i dăm la “Naşterea Maicii Domnului”, 30.000 la 
Protopopiat care este în construcŃie, mai rămân 100.000.  

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Care este “Adormirea”, Biserica Deva cât?  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Deva VI, noua catedrală şi să luăm de la Parohia Ortodoxă Română Deva VII “Sfântul 

Ilie” 50.000 şi la fel să-i dăm la Protopopiat. 
În total la Protopopiat se adună o sumă de 1 miliard 300 de milioane, bani cu care s-ar 

putea acoperi lucrările de anul acesta. 
Dl.Ghergan Florian 
Da.PoftiŃi, domnule Moş. 
Dl. Moş Ovidiu 
ŞtiŃi ce nu înŃeleg, de ce ne-am întâlnit în comisia respectivă acum 3 zile, am pierdut 

timpul 3 ore ca să modificăm acum în 10 secunde tot? Noi votăm împotrivă. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles. PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.Borbeanu Simion 
Este o adresă de la Episcopie, în sensul ăsta, cu solicitarea asta? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da avem şi de acum înainte să luăm proiectul de buget… 
Dl.Moş Ovidiu 
Cei 230 de milioane la care renunŃă  Episcopia în favoarea Parohiei, sunt de acord, dar 

restul... nu suntem de acord cu modificarea. 
Dl.Borbeanu Simion 
Eu nu am văzut hârtia şi aş vrea să o văd. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, Episcopia ne solicită ca începând de astăzi să luăm modelul Consiliului JudeŃean 

care nu acordă nici un ban unei biserici fără acordul Episcopiei. Începând de mâine o să vă 
introducem pe ordinea de zi acest punct, pe care trebuie să-l votăm sau să nu-l votăm. ÎnŃelegerea 
noastră de ieri a fost să-l votăm. 

Dl.łonea Vasile 
La Biserica Ortodoxă. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu, a fost tot... ca să înŃelegem un pic. 
Dl.łonea Vasile 
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Nu, nu, dăm la Episcopie în cazul bisericii ortodoxe. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, în cazul bisericii ortodoxe, da. S-a şi motivat acolo de ce a fost special la Deva faŃă 

de restul altor judeŃe şi altor comunităŃi administrative că toată Ńara face după modelul acesta al 
Consiliului JudeŃean Hunedoara, a fost că noi am avut Episcopia la Arad şi nu-i convenea nici 
unui preot să se ducă în fiecare zi la Vicarul din Arad şi să-i ceară... Şi aşa acela nu ştia unde 
trebuie direcŃionaŃi banii, la care biserică se lucrează sau la care biserică este nevoie mai mare. 
Din cauza asta a fost un alt model. Era singurul judeŃ din Ńară care nu avea Episcopie. Acum are 
Episcopie şi episcopul... pentru că vin toŃi preoŃii pe rând. Fac fiecare preot lobby în felul lui şi 
cum ştie, prin consiliu, şi sunt toŃi în faŃa Primăriei. Aşa îşi discută ei problema pe linia 
ortodoxiei şi-şi stabilesc o ierarhie. 

Dl.Borbeanu Simion 
Am cerut să văd hârtia aia care ... adresa  de la Episcopie. Există? Să o vedem şi noi. Eu 

nu cred. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar, există acea solicitare? 
Dl.Borbeanu Simion 
Domnul Costa să ne arate hârtia. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
O să o aducem. 
Dl.Borbeanu Simion 
Este sau nu este? 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Este. 
Dl.Borbeanu Simion 
Să o vedem. Vreau să o văd, altfel nu votez. 
Dl.łonea Vasile 
AuziŃi, de ce nu votăm în forma în care a aprobat comisia şi după aceea dacă apar 

probleme, apar hârtii, facem o rectificare şi cu asta basta?! 
Deci, comisiile nu-şi mai au rostul, nu mai votăm în comisii dacă vine oricine şi 

modifică. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Preşedinte şi domnilor colegi consilieri, aseară am participat la invitaŃia 

Episcopului Devei şi Hunedoarei la o întâlnire în care am fost prezenŃi reprezentanŃi ai partidelor 
politice din cadrul Consiliului local, Primarul în funcŃie domnul Mircia Muntean şi domnul 
Viceprimar Cosmin Costa. Am discutat problemele bisericii ortodoxe din municipiul Deva, sunt 
7 biserici plus Episcopia. Ni s-au spus care sunt problemele. Într-adevăr pentru municipiul Deva 
dintr-o eroare – nu mai discutăm de trecut, ce s-a întâmplat – faŃă de Consiliul JudeŃean şi 
celelalte consilii locale din judeŃul Hunedoara, pe solicitările bisericilor nu apărea viza 
Episcopiei. Am convenit ca de acum înainte orice solicitare a oricărei biserici din cele 7 - şi mă 
refer la cele ortodoxe, pentru că celelalte culte o să vină cu solicitări proprii - trebuie să aibe viza 
Episcopiei pentru ca noi când aprobăm, să aprobăm suma necesară la 10, 20, 30 de miliarde, iar 
defalcarea să fie făcută cu avizul Episcopiei. 

În egală măsură domnul Primar spunea că există resurse financiare şi ne bucurăm că 
devenii şi-au plătit taxele şi impozitele locale, că în următoarea perioadă Episcopia împreună cu 
celelalte biserici din Deva, ortodoxe, vor face un necesar şi domnul Primar va face un proiect de 
hotărâre pe care ni-l va prezenta – s-a şi vehiculat o sumă 20, 30 de miliarde, cu care noi nu cred 
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că nimeni dintre consilierii locali nu este împotrivă având în vedere că fiecare biserică are nevoie 
de aceste investiŃii. Acel proiect să fie iniŃiat de către Primarul Mircia Muntean, iar noi consilierii 
USL,  pentru că atunci vorbesc în numele USL-lui, vom fi de acord cu suplimentările.  

Deci, pentru că această comisie care a analizat cererile şi la culte şi la sport a aprobat în 
unanimitate fiecare sumă, eu vă propun ca astăzi să votăm fără amendamente, iar din suma pe 
care domnul Primar o va aloca de 20, 30 de miliarde să îi dăm şi la Episcopie şi la Protopopiat. 
Este normal să aloci o sumă mai mare pentru ca investiŃia să se finalizeze într-un timp rezonabil. 
Dar, a lua acum dintr-un miliard jumătate de la Catedrală 500 de milioane, de la Biserica Deva 
VII din Dacia care este o biserică care acum intră în construire, deci am înŃeles că au obŃinut 
autorizaŃia de construire dintr-un miliard să iei 500 de milioane, ce facem?! Atunci mai bine le 
dăm câte 10 sau 100 de milioane lei vechi la fiecare şi nu face nici o biserică nimic. 

Acesta a fost şi motivul pentru care chiar la sport din suma totală am alocat la 4-5 poziŃii, 
iar la restul nu am alocat nici o sumă, ca cei care obŃin bani să poată să se folosească de ei. 

Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi, domnule. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Acolo am fost atâtea persoane, am auzit exact ceea ce spune Florin doar că este puŃin 

diferit. Am zis că astăzi să fie dezbateri aşa cum s-a cântat şi s-a băut trei zile că aŃi luat toŃi banii 
cum aŃi vrut şi i-aŃi împărŃit la ce biserică aŃi vrut, tot aşa astăzi în plen ceilalŃi, care vom fi mai 
mulŃi sau mai puŃini, vom vota altfel, cu aceste amendamente împărŃind echitabil şi având girul 
aşa cum spunea şi domnul Borbeanu a Episcopului. Nu are decât domnul Borbeanu să meargă, 
să-i spună Episcopului şi să vină să recunoască şi el o dată dacă l-am păcălit, l-a minŃit cineva 
sau aceste amendamente le-a adus Mircia sau Cosmin Costa din buzunar. 

Dl. Borbeanu Simion 
Am întrebat dacă există... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Amendamentele.... Nu vorbim în contradictoriu! AŃi cerut părerea Episcopului. Eu mi-am 

pierdut 3 zile să mă duc acolo, ieri toată după-masa, alaltăieri toată după-masa, am analizat pe 
fiecare punct problemele reale ale bisericii, s-au stabilit aceste amendamente. Dacă vreŃi altfel, 
vă rog să votaŃi cum credeŃi dumneavoastră dar eu vă spun că în această zi dezbaterea trebuie să 
fie sinceră şi pe ceea ce are nevoie acum biserica ortodoxă şi nu invenŃii bazate pe chefuri şi pe 
bucurii că vezi doamne noi ne-am întâlnit altundeva şi facem cum vrem noi. Acesta este punctul 
de vedere al Episcopului astăzi, de mâine vom avea alte zeci de negocieri pentru 10, pentru 20 
sau pentru 30 de miliarde dar astăzi banii aceştia sunt aici şi se pot folosi. Altfel, riscaŃi să 
direcŃionaŃi banii, pe lângă faptul că nici nu-i primiŃi, pe lângă faptul că nici nu-i primiŃi că 
trebuie să-i semnăm pe bază de devize şi pe bază de tot, nu-i primiŃi şi-i încurcaŃi şi pe ceilalŃi şi 
vă treziŃi în decembrie cu banii necheltuiŃi. Asta este problema. 

Dl. Borbeanu Simion 
Eu am avut o intervenŃie. Nu are rost să mutăm discuŃia în altă zonă. Deci, eu am întrebat 

dacă există o adresă oficială de la Episcopie şi am cerut să o văd. Nu am intrat în alte detalii. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Da, domnule Borbeanu, până mâine o să aveŃi hârtia. Nu suntem obligaŃi să v-o dăm 

acum. AveŃi hârtia până mâine. 
Dl. Borbeanu Simion 
Ba sunteŃi obligaŃi, că bunul simŃ vă obligă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
AveŃi dreptul la un vot.  
Dl.Viceprimar Costa Cosmin Cristian 
Da, exact. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt ceilalŃi consilieri  ...  
Dl. Borbeanu Simion 
Vom vota împotriva amendamentelor. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu ai decât ceilalŃi consilieri să spună altfel decât Episcopia. Eu unul, Mircia Muntean, 

nu mă mai duc la Episcopie dacă mă face şi mă obligă şi îmi dau aceste amendamente şi 
dumneavoastră nu le votaŃi , eu îi spun PreasfinŃitului „aici se vine se vobeşte, pierdem 3 ore” şi 
în plen sigur că trebuie să fie dezbateri, dar să vedem care suntem mai mulŃi. Eu, celor care sunt 
de partea mea, le cer să respecte punctul de vedere al Episcopului şi nu al altuia şi dacă 
Episcopul vine şi spune „luaŃi banii şi-i duceŃi înapoi de aici” atunci mea culpa, nu aveŃi decât să 
mă criticaŃi şi în plen şi să spuneŃi „ne-ai minŃit” dar nu vin cu un punct care-l inventez eu. 
Dumneavoastră aŃi venit cu un punct inventat de altcineva!  

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Primar, haideŃi să clarificăm o dată, domnule. Din discuŃia de aseară cu 

PreasfinŃia Sa Episcopul era legat nu de trecut şi nici de prezent ci de viitor. Am convenit să nu 
ne mai certăm pe problema de culte şi de sport pentru că... 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Vă rog să-mi aduceŃi telefonul, Lucian, să-l sun direct. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Deci, nu am discutat de cele 3 miliarde. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Oancea, nu are rost să ne mai certăm. Am zis că aici dezbatem la sânge, asta s-a 

discutat aseară. Se dezbate la sânge punctul de vedere al Episcopului. Trece, trece, nu trece, nu 
trece. De mâine ne apucăm de lucru. 

Dl.Ghergan Florian 
Da. PoftiŃi, domnule consilier. 
Dl.łonea Vasile 
Domnule Primar, acum veniŃi că PresfinŃitul are un punct de vedere privind repartizarea 

acestor bani. Este posibil să fie aşa, deocamdată nici nu l-am văzut dar ar fi fost firesc zic eu ca 
acest punct de vedere să fi apărut în comisia care a dezbătut repartizarea sumelor, să facă şi ei în 
cunoştinŃă de cauză această repartiŃie şi atunci nu se mai ajungea la discuŃia penibilă de acum din 
plen. Aşa veniŃi în plen cu treaba aceasta, o fi sau nu o fi adevăr, ne puneŃi să credem şi să nu 
cercetăm nimic şi să aprobăm pe genunchi aşa nişte modificări care eu spun că presupun o 
anumită rigoare, o anumită responsabilitate, că sunt totuşi bani aici de alocat. După aceea apar şi 
discuŃii, vedeŃi, tot timpul o să apară, apar discuŃii între diferite religii, între aceleaşi biserici 
ortodoxe, eu ştiu... ŞtiŃi că au mai fost o dată discuŃii cu biserica din Micro, cu asta de aici. De ce 
să nu vedem nevoile reale? Şi punctul de vedere al Episcopului este foarte firesc dar să treacă şi 
prin comisia pe care noi am instituit-o şi am votat-o. Votăm comisiile numai ca să le votăm şi 
după aceea să vină numai unul singur şi să modifice tot?! Atunci nu mai are rost să mai facem 
comisii în consiliul acesta şi să ne solicitaŃi răspunderea la treaba aceasta. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Comisia îşi  spune punctul de vedere în plenul consiliului, da?! Dacă comisia vrea să ştie 

punctul meu de vedere vă spun.  Nu veŃi putea face nici devizele necesare ca să cheltuiŃi aceşti 
bani şi în al doilea rând nu este corect nici să trimiteŃi toŃi preoŃii pe uşa din dos la Primar, la 
consilieri şi pe urmă să le promiteŃi marea şi sarea  neavând dreptul să treacă peste poziŃia 
oficială care este aceasta şi care s-a dezbătut repet, în două întâlniri a câte două ore.  
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V-am spus amendamentele noastre, nu este nici o problemă dacă nu mai vreŃi să o 
ascultaŃi. Nu este nici o problemă, este un vot în plen, puteŃi să mergeŃi pe punctul 
dumneavoastră de vedere.  

Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Primar, haideŃi să gândim constructiv, domnule. AŃi spus că avem atâŃia bani. 

Din următoarea alocare bugetară dăm la fiecare biserică exact cât au nevoie pentru ca să şi facă 
treaba. Acum de ce să nu aprobăm un proiect pe care l-am dezbătut în comisie? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
VorbiŃi dumneavoastră cu PreasfinŃitul? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Vorbesc dar nu în plenul şedinŃei Consiliului local. Este şi indecent să fac aşa ceva. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
SpuneŃi altcineva atunci. VreŃi să vorbiŃi, altcineva? 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Domnule Primar, am 7 ani de acasă, domnule.  Nu sun pe PreasfinŃia Sa din şedinŃă de 

consiliu  să... ce să? Să-l pun într-o situaŃie.... Eu ştiu ce am vorbit aseară! Domnul preşedinte 
Borca şi consiliul local a fost de faŃă cu dumneavoastră şi cu mine, ştim ce am vorbit, nu suntem 
nebuni domnule Primar!  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ba da, sunteŃi. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
HaideŃi să fim constructivi, domnule. Să fim constructivi! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Acesta este punctul de vedere al Episcopului. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
Am mai avut încă o întâlnire şi vineri, domnul consilier Birău a fost prezent, spuneŃi 

domnule cum a vorbit .. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Chiar aş vrea, bine că aŃi adus aminte. 
Dl.Viceprimar Costa Cosmin 
....cineva în sală, să nu spuneŃi că suntem nebuni şi astea le-am adus de la noi. Vă rog 

frumos să vă ridicaŃi să spuneŃi. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Ne-a văzut şi domnul łonea acolo pe toŃi şi putea să vină să discute şi dânsul, să vadă, să 

nu ne întoarcă astăzi. 
Dl.łonea Vasile 
Unde v-am văzut, domnule? Poate dormeaŃi, m-aŃi văzut în vis. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Dacă de vineri dacă aŃi fi ştiut, aŃi fi făcut încă un chef de bucurie că v-aŃi bătut joc de 

noi. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Văd că la chefuri dumneavoastră mergeŃi, domnule Primar, nu noi, mai des. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles toate punctele de vedere, supunem la vot. PoftiŃi. 
Dl.Borbeanu Simion 
Mai am o intervenŃie. Pe mine nu m-a invitat să-mi spună personal domnul Episcop aşa 

că eu nu cred ceea ce mi se spune că am mai fost minŃit. 
Dl.Ghergan Florian 
Am înŃeles, am înŃeles şi punctul dumneavoastră de vedere. 
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Vreau să supun la vot amendamentul propus de domnul Viceprimar Costa. 
Cine este pentru? 

9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc, Cioroagă Miron, Birău 
Mircea, Borca Tiberiu, Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian, Mermezan Ana Elena, 
Pogocsan Ferdinand).  
Cine este împotrivă?  

6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile, Chişotă Roxana, 
Oancea Nicolae Florin, Borbeanu Simion). 

Cine se abŃine? Nimeni, nu mai are cine. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Amendamentul a fost votat. 
Dl. Ghergan Florian 
Deci, amendamentul a fost votat. Mergem mai departe. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  
        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

6  voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
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         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 
6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
              S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
                  S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

6 voturi împotrivă (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea  
                          Vasile, Chişotă Roxana, Oancea Nicolae  
                           Florin, Borbeanu Simion). 

A fost adoptată Hotărârea nr. 327/2011 
 
Au fost suficiente voturi domnule Secretar, da?! Da. 
 

Punctul 16  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 
2011. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Comisiile de specialitate? Bugetul? 
 Dl. Moş Ovidiu 
 Favorabil. 

Dl.Ghergan Florian 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  
  Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat  cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
                  S-a votat cu 15 voturi pentru.  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
           S-a votat cu 15 voturi pentru.  
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A fost adoptată Hotărârea nr. 328/2011 
 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Aş dori ca punctul suplimentar să-l discutăm înaintea punctului 17. Deci, punctul 

suplimentar să fie 17 şi punctul 17 să fie  punctul 18. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnilor consilieri, sunteŃi de acord să modificăm ordinea de zi aşa cum propune 

domnul Primar? 
Dl. łonea Vasile 
Ultimul punct să fie 17? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, da, ca să-l putem dezbate. 
Dl.Ghergan Florian 
Da? Propunerea domnului Primar, cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
 S-a votat cu 15 voturi pentru 

 

Dl.Secretar Socol Augustin 
Domnule Preşedinte, înainte să trecem la vot, la discutare, este bine ca comisia de 

patrimoniu să se retragă să-şi de-a avizul cu privire la acest punct suplimentar. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisia de patrimoniu puneŃi în discuŃie acest proiect de hotărâre. Este vorba de transfer 

de terenuri intre Municipiul Deva... 
Dl. Primar Mircia Muntean 
În sala albastră. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, facem o mică pauză, da?! 
 
Se face o pauză pentru dezbaterea proiectului de hotărâre 
 
Dl.Ghergan Florian 
Executivul, este în regulă, avem cvorum, putem relua discuŃiile? Da. 
Deci, domnule Primar, proiectul. 
 

Punctul 1 suplimentar  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de terenuri intre Municipiul Deva prin 

Consiliul local si Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale. 
Dl.Ghergan Florian 
Comisiile de specialitate? 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Favorabil urbanism. 
Dl.Ghergan Florian 
Favorabil. Sunt discuŃii? Nu sunt, trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  
        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 
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  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
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                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 9 voturi pentru (Mateucă Mădălina, Kovacs Francisc,  

        Cioroagă Miron, Birău Mircea, Borca Tiberiu,  
         Morar Marcel, Costa Cosmin Cristian,  
         Mermezan Ana Elena, Pogocsan Ferdinand) şi 

  6 abŃineri  (Ghergan Florian, Moş Ovidiu, łonea Vasile,  
                    Chişotă Roxana, Oancea Nicolae Florin,  
                    Borbeanu Simion). 

Cum este domnule Secretar, a trecut hotărârea? 
Dl. Secretar Socol Augustin 
Nu a trecut. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu a trecut hotărârea.  Mergem mai departe. 
 

Punctul 17  
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru „Reparatie capitala si modernizare la Spitalul Judetean de Urgenta” Deva, str.22 
Decembrie, nr.58, jud.Hunedoara.          

Aici aş avea şi eu un punct de vedere. Având în vedere că este Corpul de Control al 
Ministrului, în această zi găsind grave abateri în problema cu extinderea Spitalului, cu lucrările 
de acolo, aş dori să mai amânăm şi acest punct de vedere până săptămâna… şi-l retrag de pe 
ordinea de zi. 
 Dl.Secretar Socol Augustin 
 SupuneŃi la vot. 

Dl.Ghergan Florian 
Supunem la vot. 
Dl.Secretar Socol Augustin 
Dar, de fapt este iniŃiator. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
IniŃiator. 
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Dl.Ghergan Florian 
Am votat ordinea de zi şi ca să-l supun la vot ca să nu fie problemă.  
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 

  S-a votat cu 15 voturi pentru. 
 Diverse, poftiŃi. 
 
Diverse 

D-na Mermezan Ana Elena 
În urmă cu 2 luni  cred că am supus atenŃiei aparatului administrativ intervenŃii pe lângă 

DirecŃia JudeŃeană de drumuri pentru presemnalizarea trecerii de la Sântuhalm. Cu mai mulŃi 
cetăŃeni de acolo m-am întâlnit şi solicită o presemnalizare corectă, mai vizibilă, a trecerii de 
pietoni din localitatea Sântuhalm. Acolo au fost accidente chiar, chiar cu fiica unei colege de-ale 
mele şi nu s-a rezolvat până acum absolut nimic. Vreau să ştiu dacă s-a făcut intervenŃie şi care 
este poziŃia Drumurilor JudeŃene. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
NaŃionale. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Sau NaŃionale. Deci, chiar acolo se circulă cu viteză foarte mare, este trecere de pietoni. 

În momentul în care pornesc autovehiculele de la semafor de acolo pornesc destul de în viteză şi 
de multe ori surpind pe trecerea de pietoni, care trec corect de fapt şi se pot întâmpla accidente. 

Şi tot de zona Sântuhalm am mai ridicat o problemă şi nu s-a rezolvat nici până acum, 
montarea unor containere de colectare selectivă a deşeurilor. Oamenii aceea chiar îşi doresc să 
fie civilizaŃi, chiar vor. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Asta nu este o problemă, putem să o discutăm chiar şi după şedinŃă.  
Prima problemă, nu se poate rezolva decât cu treceri cu protecŃie, de refugiu. Asta este 

singura soluŃie, care prin Minister să o cerem Ministerului. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Da, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Noi ştiŃi că am făcut un efort, Consiliul local, am plătit biserica cu 3 miliarde  jumătate, 

am dat gardul jos, am dat staŃia jos, am pierdut o concesiune de 4 ani de zile şi Consiliul 
JudeŃean nu găseşte acum sub nici o formă elaborarea lăsată acolo în intersecŃia înspre 
Hunedoara, parcă căzută din avion şi bombardată de trupele germane. Deci, aşa arată! Gardul 
este distrus, este dat jos, lumea .. Deci, aici trebuie să mă sprijiniŃi cu toŃii să le spunem. Eu 
încerc acum prin Regionala Timişoara să ajung la doamna Ministru Anca Boagiu să-i spun 
„doamnă, mai urechiaŃi-i şi pe cei de la Timişoara şi pe cei de la Consiliul JudeŃean”. Au pus 
mâna pe bani, au luat banii şi în stilul lor „dă-ne, dă-ne Consiliul local”, dar de dat nimic, nimic, 
nimic, nimic, nici bună ziua măcar. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Da, este adevărat dar eu zic că ar trebui insistat pentru că vă spun, am avut...  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi atunci modernizând acest întreg ansamblu al Sântuhalmului, care din toate soluŃiile pe 

care noi cu specialiştii le-am spus „faceŃi sensul giratoriu pe patru benzi ca să poŃi să te mişti,  
direcŃionaŃi traficul spre Hunedoara prin curtea bisericii care a cedat terenul”. Toate variantele ni 
le-a anulat atunci acel individ de la Ministerul Transportului şi pe o mână sigur de aici, încurajat 
şi au găsit cea mai proastă soluŃie, a găsit să nu mai facă nimic. Au făcut un sens giratoriu care ne 
Ńin blocaŃi şi când trebuie şi când nu trebuie şi sunt unul care circula, am şi părinŃii la Cristur şi la 
Sântuhalm şi ştiu ce este acolo. 
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D-na Mermezan Ana Elena 
Am şi colegi de acolo şi chiar fiica unei colege ... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Mai mulŃi au fost,  nu numai...au fost accidente 2-3 pe an. 
D-na Mermezan Ana Elena 
Accidente pentru că de fapt nu este presemnalizată destul de corect.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Exact ca la Rîmnicu Vâlcea la intrare aŃi văzut cum sunt, treceri cu refugiu, îngrădit, 

protejat omul. Trece o bandă, are refugiu, iarăşi mai trece o bandă iarăşi are refugiu. La distanŃa 
aceea nu se poate rezolva decât cu cel puŃin două sisteme de protecŃie a ... BinenŃeles că traficul 
nu va mai fi acela că aici este şi problema pe care trebuie să o analizăm în timp. Într-un an, în 15 
decembrie anul viitor suntem aici, ştiu şi cei de la presă, se inaugurează tronsonul şi atunci 
tirurile mari nu mai circulă prin Sântuhalm să  creeze ambuteiaje. 

D-na Mermezan Ana Elena 
Da, mulŃumesc frumos. 
Dl.Ghergan Florian 
PoftiŃi. 
Dl.Borbeanu Simion 
Foarte des pe tronsonul dintre ieşirea din Deva şi semafoarele de la intersecŃia cum o iei 

spre Hunedoara, foarte multe maşini întorc pentru Petrom, pentru diverse spaŃii comerciale care 
se găsesc. Aş propune să se facă despărŃirea acestor sensuri de mers, deci să existe după modelul 
Timişoarei de exemplu, la intrarea în Timişoara nu poŃi să treci deci să întorci depăşind linia 
dublă continuă. Dacă se poate pune un parapet metalic sau ceva între sensurile de mers de la 
ieşirea din Deva până la intersecŃia cu semafoarele de mers la Hunedoara. Deci, pe acest tronson 
unde sunt mulŃi agenŃi comerciali mulŃi întorc acolo fiecare în legea lui şi se întâmplă fel de fel 
de situaŃii. Era cât pe aci şi eu să mă tamponez cu cineva. 

Dl. Ghergan Florian 
Eu zic să se facă o adresă la Drumurile NaŃionale cu toate propunerile astea şi dânşii văd 

ce pot să facă. Mai este altcineva? 
Dl.Oancea Nicole Florin 
Un singur lucru aş vrea ca să spun, pentru că nu-mi place să las lucrurile  aşa, nerezolvate 

şi neclarificate. 
Deci, nu există nici o adresă oficială a Episcopiei prin care solicita retragerea de sume de 

bani de la Episcopie şi să se de-a la ... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Las-o, Florine... Las-o, Florine... 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Numai puŃin, domnule Primar. LăsaŃi domnule, haideŃi să clarificăm aici că mi-aŃi dat un 

telefon ca să vorbesc cu Episcopul. Am sunat la Episcopie. Episcopia a spus un singur lucru        
„suma de 233 de milioane lei vechi este insuficientă  penru noi, renunŃăm la ea”, dar nu a spus 
luaŃi suma „x” de la ... 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Florine, haide cu mine. Haide cu mine, Florine, las-o, las-o.... 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Eşti un mincinos! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Hai cu mine... 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
LuaŃi suma de... de la biserica „x” şi daŃi-o la Protopopiat. 



 27 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Florine, hai cu mine... 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Este o minciună! Să vă fie ruşine! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Florine, haide mă nu mai... Florine... 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Să vă fie ruşine! Cu cele sfinte vă bateŃi jos! Nu aveŃi Dumnezeu! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Hai cu mine la Episcopie. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Nu aveŃi Dumnezeu! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Florine, hai cu mine la Episcopie, ia câŃi vrei consilieri. 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
SunteŃi un anticrist! Anticrist! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Florine,  Florine, haide cu mine la Episcopie, ce-Ńi ieşi aşa din minte, doamne?! 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Pentru că nu accept minciuna. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Haide cu mine la Episcop! 
Dl.Oancea Nicolae Florin 
Am vorbit, domnule! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce ai vorbit? Haide cu mine acum! Haide.  
Dl.Oancea Nicolae Florin 
HaideŃi să plecăm, să-l lăsăm să-şi facă numărul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
HaideŃi, care mai vrea să vină? HaideŃi cu mine să mergem la Episcop. 
Dl.Ghergan Florian 
Declar închisă şedinŃa consiliului local de astăzi. 
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