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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 18 decembrie 2007,  în  şedinŃa ordinară 

a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor art.39 
alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, precum şi a DispoziŃiei  Primarului 
municipiului Deva, nr.2772/2007. 
 ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 20 de consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃă participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar Oancea 
Nicolae Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.Ardelean Nelu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-

vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un 
număr de 20  de consilieri, şi-a anunŃat absenŃa  doamna HaŃegan Marinela. 

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, domnul 
viceprimar Oancea Nicolae Florin, doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 

Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 

stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 04 decembrie 2007, precum si a 
sedintei din data de11 decembrie 2007. 

Doamna Secretar Laura Sârbu 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraŃiei 

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

Acum, înainte de şedinŃă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 04 decembrie 2007, precum şi a şedinŃei din data de 11 decembrie 
2007 însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile 
asupra conŃinutului acestuia.  

 
Sinteza procesului –verbal din data de 04 decembrie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.2664/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
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   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 6 puncte. S-au adoptat 5 hotarari, respectiv 

de la nr.506-510.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 04 decembrie 2007.  
Dl.Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 04 decembrie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 04 decembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
 
Sinteza procesului –verbal din data de 11 decembrie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.2744/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Ardelean Nelu. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 2 puncte. S-au adoptat 2 hotarari, respectiv 

de la nr.511-512.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 11 decembrie 2007.  
Dl.Ardelean Nelu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 11 decembrie  

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 11 decembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi  a celor 20 de consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi.        
Dl.Primar Mircia Muntean  

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

 
1. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Realizare locuinte prin etajare constructie existenta, fost PT 26”, Deva, Al 
Narciselor, PT.26;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Initierea procedurii de sistare definitiva  a executiei si valorificarea, prin vanzare, in 

conditiile legii, a obiectivului de investitii „Palatul Administrativ al Judetului 
Hunedoara”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 

Serviciului public local de asistenta sociala subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea Acordului intre Consiliul local al municipiului Deva şi Asociatia Salvital 

Hunedoara; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2008, pentru 

functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva, din cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica precum si din cadrul 
serviciilor publice cu personalitate juridica, subordonate Consiliului local al 
municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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6. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

    
   IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva şi a localitatilor apartinatoare, conform 
art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata şi completata si a 
Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva şi a localitatilor apartinatoare, conform 
art.36 alin.2, 3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata şi completata si a 
Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr.308/2007 privind 

aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuinte 
proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta gratuita tinerilor care 
beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Modificarea articolului 3 al Hotararii Consiliului local nr.233/2006 privind 

adoptarea unor masuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii 
nr.550/2002 pentru spatiul situat in Deva, str.1 Decembrie, bl.4, parter, in suprafata 
de 17,77 mp, cu destinatia de depozit; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Abrogarea Hotararii Consiliului local Deva nr.201/2005 privind stabilirea si 

sanctionarea faptelor ce constituie contraventii la normele metodologice aprobate 
prin Hotararea Guvernului nr.400/2003, modificata prin Hotararea Consiliului local 
nr.124/2007; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Retragerea atestatului de administrator de imobile doamnei Bratu Adela, la 

propunerea motivată a compartimentului specializat infiintat in cadrul Serviciului 
public local de asistenta sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
13. Aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie 

decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Serviciului public local de aistenta 
sociala, subordonat Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
14. Insusirea Raportului de evaluare si aprobarea vanzarii spatiului in suprafata utila de 

53,91 mp, aflate in proprietatea privata a municipiului Deva, situat in str.1 
Decembrie, nr.15, cu destinatia de sediu partid politic, catre Partidul Romania Mare 
– Filiala judeteana Hunedoara; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul/Contractul Colectiv de munca 

nr.23532/10.08.2006 a personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva si pentru personalul serviciiilor publice de subordonare locala cu 
personalitate juridica si fara personalitate juridica si institutiile publice „Casa de 
Cultura Dragan Munteanu” si „Cresa Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru contorizare individuala electrica si 

racordare la reteaua de canalizare pentru imobilul situat in Deva, strada Haraului, 
numarul 40 aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta sociala Deva; 
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      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare 

strada Pinului din municipiul Deva” si revocarea Hotararii Consiliului local Deva 
nr.498/2007; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare Aleea 

Margaretelor din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare Aleea 

Cascadei din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare 

strada Primaverii din municipiul Deva” şi revocarea Hotararii Consiliului local 
Deva nr.500/2007; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru investitia „Amenajare parcare pe strada 

Minerului, tronson cuprins între strada Mihai Eminescu şi b-dul Nicolae Balcescu 
din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiŃii „Parcare pe 

str.M.Eminescu, tronson cuprins intre Bloc ANL 2003 şi Bloc C2 din municipiul 
Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiŃii „Pista pentru 

ciclisti si parcare pe Bdul I.Maniu, sector cuprins intre Bdul Decebal şi Bdul 1 
Decembrie din municipiul Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada 

Roci din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe Aleea 

Cascadei, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă pe strada Mihail Sadoveanu, 

intre drumul de acces la rezervoarele de apă şi strada 22 Decembrie, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe strada 

Pinului, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă si canalizare pe prelungire 

strada Vulcan, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
29. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe strada 

Stejarului, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe strada Roci, 

Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Instalatie de preparare apa calda menajera 

utilizand energie solara – Colegiul National Sportiv Cetate Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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32. Aprobarea studiului de solutie „Eliberare amplasament pentru modernizare drum de 
legatura intre DN7 şi str.Portului din municipiul Deva”; 
 

  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare hidroizolatie reparaŃii interioare 

sală sport – Colegiul National Sportiv Cetate Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean  
34. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Tineretului din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
35. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada 

Zenitului din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean    
36. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada 

Nordului din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
37. Aprobarea Stdudiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Lotusului din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
38.  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada 

Paiului din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
39. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada 

Hortensiei din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
40. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Azur din municipiul Deva”;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
41. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada 

Viorelelor din municipiul Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean    
42. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru separarea consumatorilor electrici pentru 

imobilul situat in Deva, str.N.Grigorescu, numarul 45 B aflat in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
43. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Reparatii capitale – cladire sediu Politia 

Comunitara, B-dul 1 Decembrie, nr.20b, Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
44. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Refacere imprejmuire si reparatii la tribuna si 

teren sport Liceul Teoretic Traian Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
45. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Reparatii capitale – Gradinita cu program 

normal nr.3 Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
46. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Reparatii capitale – la sala de sport Liceul 

Teoretic Traian Deva”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
47. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Reparatii grupuri sanitare, refacere 

hidroizolatie, inlocuire parchet si usi sali de clasa Liceul de muzica şi arte plastice 
Sigismund Toduta Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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48. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Asfaltare şi modernizare teren sport Colegiul 
tehnic Transilvania Deva”; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
49. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere si 

modernizare chiosc florarie” Deva, str.22 Decembrie – langa Spitalul judetean Deva 
– Hunedoara; 

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

„Construire baterii de garaje in continuarea celor existente” Deva, str.M.Eminescu, 
f.n.; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
51. Trecerea unui teren in suprafata de 7,40 mp din domeniul public in domeniul privat 

al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
52. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 7,40 mp din domeniul privat al 

municipiului Deva, in favoarea SC Activet Shop SRL Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
53. Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri 

apartinatoare domeniului privat al municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
54. Stabilirea redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea 

unor terenuri apartinatoare municipiului Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
55. Aprobarea Contractului de concesiune a Serviciului public de alimentare cu energie 

termica produsa in sistem centralizat in municipiul Deva;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
56. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 

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

 
1. Transmiterea in folosinta gratuita catre Clubul Sportiv Muresul Deva a 2300 de scaune 

obtinute de la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti; 
2. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiŃii “Sens Giratoriu în 

PiaŃa Victoriei din municipiul Deva”; 
3. Aprobarea documentaŃiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 

“Casa Mortuară” localitatea Sântuhalm, jud. Hunedoara. 
 

Dl.Ardelean Nelu 
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile propuse.  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de consilieri prezenŃi. 

 
  

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 3-6,11,12,15-48 se adoptă cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
la punctele:1,49,50,56 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, iar 
potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:2,7-10,13,14,51-55, pct.1 suplimentar se 
adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  
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Dl. Primar Mircia Muntean  
Înainte de a intra în lucrările  şedinŃei, propun să înmânăm diplomele de fidelitate  

familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.( Se inmaneaza Diplomele de fidelitate). 
 
I.  Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare locuinte prin etajare constructie 
existenta, fost PT 26”, Deva, Al Narciselor, PT.26;  

D-na Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.513/2007 
 

Punctul 2   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind initierea procedurii de 

sistare definitiva  a executiei si valorificarea, prin vanzare, in conditiile legii, a obiectivului de 
investitii „Palatul Administrativ al Judetului Hunedoara”; 

D-na Samoilescu Gratiela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar, sunt mai bătrâni ca mine căreia  ar trebui să le fie ruşine.  

A aparut domnul Viceprimar la o  emisiune televizată. Apropo de chestia aceasta, nu accept 
scuze. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

Nici nu le dau. 
Dl.łonea Vasile  
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ŞtiŃi de ce? Pentru că asta demonstrează şi justifică de ce v-aŃi trimis şoferul la examen. 

Dacă mergeaŃi dumneavoastră aveaŃi o altă atitudine. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 

………….în continuare. 
Dl.Ardelean Nelu 
StimaŃi colegi, vă rog să vă referiŃi la ordinea de zi. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar, anul trecut când s-a alocat o sumă simbolică pentru această investiŃie, 

dumneavoastră atunci aŃi spus că sunteŃi foarte bucuros că sunt de partea dumneavoastră pentru 
ca acestă clădire să se termine şi că o consideraŃi benefică pentru municipiu. 

Acum, văd că v-aŃi schimbat total. Nu mai găsim în municipiul Deva 30-40 miliarde, 
chiar împrumutaŃi, deşi am găsit pentru bazinele de înot 400 de miliarde să se facă investiŃii, 
aici nu găsiŃi pentru asemenea investiŃie benefică din punctul meu de vedere pentru că s-ar 
comasa toate instituŃiile municipale şi ale  judeŃului. Orice cetăŃean din orice colŃ al judeŃului ar 
fi venit într-un singur loc şi ar rezolva toate problemele. Acum nu mai găsim pentru treaba 
aceasta. 

Eu aş vrea ca dumneavoastră să-mi explicaŃi de ce v-aŃi schimbat, care sunt 
argumentele, de anul trecut şi până acum. Deci, de anul trecut şi până acum care sunt 
argumentele?  

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, aş vrea să vin cu propunerea să preluăm această clădire, cu toate 

investiŃiile care s-au făcut până acum şi să fie clădirea municipiului Deva. Dacă Consiliul 
JudeŃean nu mai poate să execute această lucrare, aş ruga să puneŃi în atenŃia consiliului care 
sunt sumele care  trebuie să le plătim celorlalŃi care nu mai vor să continue şi să preluăm 
această clădire pentru utilitatea municipiului Deva. Noi avem în buget  30 de miliarde pe care 
ar trebui să le plătim şi în împrumutul pe care l-am luat cât ar trebui să plătim 30 %. Dacă 30% 
din clădire am rezolva-o cu aceşti bani aşa cum aŃi propus dumneavoastră  şi cum consiliul a 
fost de acord, am putea elibera o mulŃime de spaŃii care să le vindem apoi şi să facem câŃi bani 
trebuie, poate mai mulŃi, să cumpărăm această clădire. Din ce punct de vedere? ToŃi locuitorii 
Devei ar fi într-un loc, s-ar adresa administraŃiei financiare şi comunitare, nu în subsol în Micro 
15 sau în alte spaŃii care de multe ori au fost improprii. Cred că ar fi un lucru benefic pentru 
municipiul Deva să aibă o asemenea clădire în care toate instituŃiile legate de Primăria Deva să 
fie într-un loc, cetăŃeanul vine într-o singură clădire şi-şi rezolvă toate problemele.  

Vă mulŃumesc. 
Dl.Kovacs Francisc 
Şi eu consider că, din punct de vedere economic, este mai bine pentru noi să cumpărăm 

acest palat administrativ. 
Aş vrea să-mi cer scuze şi vă rog să menŃionaŃi în procesul-verbal că la punctul 1 eu m-

am abŃinut. 
Dl.Ardelean Nelu 
La punctul ? S-a votat. 
Dl.Kovacs Francisc 
Să se menŃioneze că eu mă abŃin de la vot, că am greşit. Nu sunt de acord. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vreau să răspund domnului łonea şi domnului Ghergan. Nu am absolut nimic 

împotrivă şi aş putea crede că este o idee bună  dacă nu aş avea câteva date tehnice în plus faŃă 
de domnia sa.  Poate ar fi fost bine şi din partea noastră să prezentăm mai multe date tehnice şi 
mai puŃină tevatură juridică care este procedurală şi care se încadrează în normele normale a 
fiecărei hotărâri de consiliu. Datele tehnice ne arată foarte clar. A fost o megalomanie, un 
cliptosediu, cum l-am numit întotdeauna. O pacoste pentru Deva, chiar dacă s-a vrut pe o 
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anumită perioadă şi un anumit timp şi spaŃiu o aglomerare de instituŃii care sigur ar funcŃiona 
mai bine decât o primărie, cred eu cu aspect plăcut. Nu în ultimul rând, costurile pentru a 
finaliza această clădire depăşesc 400 de miliarde de lei. InstalaŃia electică este depăşită, 
instalaŃia de încălzire a fost gândită şi proiectată în 1990 la termenele şi parametrii de atunci,  
care nu mai au nimic în comun cu paşii pe care i-au făcut oamenii în acest răstimp. Totul nu se 
mai potriveşte cu ziua de astăzi. Atunci, s-a luat această decizie  de către Consiliu JudeŃean, de 
către Prefectură, iar ca prim punct, chiar dacă ceea ce a spus domnul Ghergan ar fi o chestie de 
interes să găsim o formă să o cumpărăm noi, ulterior să o vindem ca spaŃiu de închiat la 
instituŃii, dar nu pot să fiu de acord şi oricum avem nevoie cel puŃin de primul articol prin care 
trebuie să aprobăm sistarea lucrărilor şi găsirea unei forme, în forma pe care am prezentat-o noi 
ca hotărâre de consiliu astăzi. La articolul 1 avem exact ceea ce trebuie să facem noi în regim 
de urgenŃă. Aşa că, eu cred că s-a luat o hotărâre înŃeleaptă şi Consiliul local va intra probabil 
în posesia unei sume importante, dacă ea se va scoate la licitaŃie. 2 milioane de euro nu sunt de 
aruncat şi puteŃi să vă spuneŃi cuvântul pentru a construi altceva din aceşti bani.  

Eu vă mulŃumesc şi am încredere că, consilierii care sunt alături de mine vor vota de 
această dată în cunoştinŃă de cauză şi vor sprijini forma pe care am propus-o noi astăzi. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) şi 

         1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc)  

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) şi 

         1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) şi 

         1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) şi 

         1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc)  

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) şi 

         1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc)  

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 

          2 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile şi Dl. Ghergan Florian) şi 

         1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc)  

A fost adoptată Hotărârea nr.514/2007 
 

Punctul 3  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Serviciului public local de 
asistenta sociala subordonat Consiliului local al municipiului Deva;  

D-na Ivan Elena  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.515/2007 
 

Punctul 4  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului intre 

Consiliul local al municipiului Deva şi Asociatia Salvital Hunedoara; 
D-na Guran Angela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.516/2007 
 
 

Punctul 5  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice, pentru anul 2008, pentru functionarii publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Deva, din cadrul serviciilor publice fara personalitate 
juridica precum si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica, subordonate 
Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Viorica Nicula 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.517/2007 
 
Punctul 6  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noii 

organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local 
al municipiului Deva; 

D-na Viorica Nicula  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  Din partea compartimentului de 

specialitate avem de făcut câteva propuneri, şi anume: 
1. Ca urmare a indicatiilor cuprinse in adresa Institutiei Prefectului judetului Hunedoara 

nr. 12910 / 17.12.2007, inregistrata la Primaria Deva sub numarul 42870 / 11.12.2007,  
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In baza prevederilor Ordinului MIRA nr. 356 / 2007 prin care s-au aprobat Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de 

taxi si in regim de inchiriere,  
In temeiul art. 5 al Ordinului nr. 206 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

autorizare a autorităŃilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, conform 
caruia : 
“ART. 5 - Pentru autorizarea autorităŃilor de autorizare înfiinŃate la nivelul oraşelor, 
municipiilor şi judeŃelor trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii: 
    a) să fie constituite şi să funcŃioneze în condiŃiile legii; 
    b) să aibă minimum 2 angajaŃi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată; 
    c) persoanele care analizează şi evaluează documentaŃiile de autorizare să aibă studii 
superioare; 
    d) cel puŃin un angajat să aibă studii superioare de specialitate sau studii superioare cu 
experienŃă profesională în domeniu.” 

In cadrul “Biroului privatizare, programe dezvoltare” se infiinteaza “Compartimentul 
autorizare, monitorizare si control al activitatilor de transport in regim de taxi si in regim de 
inchiriere” prin suplimentarea cu 2 posturi in regim contractual : 

- 1 post Inspector de specialitate grad IA 
- 1 post inspector treapta IA 
In cadrul “Biroului unitatea municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilitati publice “ se va evidentia separat activitatea de urmarire transpost public calatori prin 
infiintarea “Compartimentului monitorizare si control al activitatilor de transport public “ cu un 
post de inspector treapta IA, redistribuit. 

2. Referitor la modificarile aduse statului de functii al Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta Deva, in preambulul hotararii se introduce alineatul : 

“ Ca urmare a reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Deva, in 
urma preluarii celor 9 posturi de pompier-salvator de catre Asoaciatia “Salvital” Hunedoara, “ 
• In cuprinsul hotararii se introduce un nou articol cu urmatorul continut : 
Art.1. - Aprobă reorganizarea “Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” din subordinea 
Consiliului local Deva ca urmare a preluarii posturilor de “Pompier salvator” din cadrul 
“Compartimentului interventie” de catre Asociatia “Salvital Hunedoara “. Personalul Echipei 
Pompieri Salvatori va fi preluat, in vederea angajarii, de catre  Asociatia “Salvital Hunedoara . 
 3.Se modifica titlul hotararii astfel: Hotarare privind aprobarea noii organigrame si a 
noului stat de functii, precum si pentru modificarea si completarea Regulamentului de 
organizare si functionare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva si subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al 
municipiului Deva . 

Se introduce un nou articol cu urmatorul continut : 
Art.4.  – Aproba modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva conform Anexei nr.3 la 
prezenta hotarare. 

Celelalte articole se renumeroteaza. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil.  

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea 
compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre . 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

 

 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.518/2007 
Dl.Ghergan Florian 
Când s-a făcut hotărârea aceasta, nu săptămâna trecută? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu ştiam dacă se aprobă sau nu punctul cu Salvital-ul. 
D-na Nicula Viorica 
Nu am avut Normele metodologice. 
Dl.Ghergan Florian 
Din 2003 ne-aŃi spus că sunt normele. 
D-na Nicula Viorica 
Acum Prefectura ne-a anunŃat. Nu normele, legea este din 2003. Adresa Prefecturii este 

din 11.12.2007. 
Punctul 7  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire 

a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva 
şi a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata şi completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl.Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.519/2007 
 

Punctul 8  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de constituire 

a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva 
şi a localitatilor apartinatoare, conform art.36 alin.2, 3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata şi completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl.Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.520/2007 
 

Punctul 9  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 

la Hotararea Consiliului local nr.308/2007 privind aprobarea amplasamentului terenului 
disponibil pentru construirea de locuinte proprietate personala si atribuirea acestora in folosinta 
gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003; 

Dl.Jarnea Horia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.521/2007 
 

Punctul 10  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 3 

al Hotararii Consiliului local nr.233/2006 privind adoptarea unor masuri in vederea punerii in 
aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 pentru spatiul situat in Deva, str.1 Decembrie, bl.4, 
parter, in suprafata de 17,77 mp, cu destinatia de depozit;  

D-na Daniela Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.522/2007 
 

Punctul 11   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotararii 

Consiliului local Deva nr.201/2005 privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie 
contraventii la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr.400/2003, 
modificata prin Hotararea Consiliului local nr.124/2007; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.523/2007 
 

Punctul 12   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind retragerea atestatului de 

administrator de imobile doamnei Bratu Adela, la propunerea motivată a compartimentului 
specializat infiintat in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala, subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.524/2007 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

termenului de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in 
administrarea Serviciului public local de aistenta sociala, subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.525/2007 
 

Punctul 14   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind însusirea Raportului de 

evaluare si aprobarea vanzarii spatiului in suprafata utila de 53,91 mp, aflate in proprietatea 
privata a municipiului Deva, situat in str.1 Decembrie, nr.15, cu destinatia de sediu partid 
politic, catre Partidul Romania Mare – Filiala judeteana Hunedoara; 

D-na Dana Muntianu  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 
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Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 18 voturi pentru şi 

            2 abŃineri (Dl. Ardelean Nelu şi D-na Mermezan Ana) 

A fost adoptată Hotărârea nr.526/2007 
 

Punctul 15  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

aditional nr.2 la Acordul/Contractul Colectiv de munca nr.23532/10.08.2006 a personalului 
incadrat in aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si pentru personalul 
serviciiilor publice de subordonare locala cu personalitate juridica si fara personalitate juridica 
si institutiile publice „Casa de Cultura Dragan Munteanu” si „Cresa Deva”; 

D-na Viorica Nicula 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.527/2007 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru contorizare individuala electrica si racordare la reteaua de canalizare pentru 
imobilul situat in Deva, strada Haraului, numarul 40 aflat in administrarea Serviciului public 
local de asistenta sociala Deva; 

D-na  Ivan Elena 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
          
 
   Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.528/2007 
 

Punctul 17   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Studiu 

de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Pinului din municipiul Deva” si 
revocarea Hotararii Consiliului local Deva nr.498/2007; 

D-na  Ivan Elena 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.529/2007 
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Punctul 18  

Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare Aleea Margaretelor din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.530/2007 
 

Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare Aleea Cascadei din municipiul Deva”; 
Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia buget finante a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.531/2007 
 

Punctul 20  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Studiu 

de fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Primaverii din municipiul Deva” 
şi revocarea Hotararii Consiliului local Deva nr.500/2007; 

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.532/2007 
 

Punctul 21  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru investitia „Amenajare parcare pe strada Minerului, tronson cuprins între 
strada Mihai Eminescu şi b-dul Nicolae Balcescu din municipiul Deva”; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.533/2007 
 

Punctul 22  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru obiectivul de investiŃii „Parcare pe str.M.Eminescu, tronson cuprins intre 
Bloc ANL 2003 şi Bloc C2 din municipiul Deva; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.534/2007 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru obiectivul de investiŃii „Pista pentru ciclisti si parcare pe Bdul I.Maniu, 
sector cuprins intre Bdul Decebal şi Bdul 1 Decembrie din municipiul Deva”; 

Dl. Radu Petru Dorin  
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Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Este o treabă pe care nu vreau să o mai discut la celelalte. De ce nu se încearcă să se 

vină cu proiectele de hotărâre înainte de realizarea obiectivelor? Şi această pistă este gata de nu 
ştiu câtă vreme. Chiar nu se pot face proiectele? Am mai ridicat această problemă. Nu este bine 
şi nu este corect. Orice control care vine…. 

Dl. Radu Petru Dorin  
 S-a dat acord  în timpul execuŃiei lucrărilor. Nu s-a ştiut dinainte ce lucrări suplimentare 
o să mai apară. În timpul execuŃiei lucrărilor s-a constatat că este nevoie să mai introducem 
suplimentare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu suntem copii, domnule. Eu spun pentru viitor, nu mai veniŃi cu hotărâri de consiliu 
după ce se execută lucrările doar strada nu se măreşte.  Ceea ce propui dumneata să se facă, că 
dumneata propui,  nu este mai mare sau mai mic, ai metru. 

Dl. Radu Petru Dorin  
 Pe parcursul executării ne dăm seama că mai trebuie să mai fac ceva. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Şi s-a terminat. Este o lună de zile. Asta spun. Noi aprobăm după ce s-a terminat? Nu 
este corect.  
 Dl.Ardelean Nelu 
 MulŃumim pentru sfaturi,  domnule Ghergan, o să Ńinem cont. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Acelaşi lucru este şi la Victoria şi peste tot. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Trebuie lămurit juridic, clar şi ce şi cum pentru că nici noi nu putem face acte halan-
dala. Nu cred că Radu a avut vreo intenŃie în realizarea acestei investiŃii. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, nu am spus asta.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu vreŃi să stopaŃi finalul unei lucrări şi în speŃă recepŃia.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Sigur că nu. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Înainte de  a face hotărârea.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Să facă hotărârea că nu este nici o problemă. Nu trebuie să stopeze nimic. Să facă 
lucrările în timp util. Am avut 30 de consilii locale de atunci şi puteau să vină în oricare cu 
acestea. 
            Dl. Ardelean Nelu 
 Într-o lună nu avem 30, 3 maxim.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Am avut săptămânal. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.535/2007 
 

Punctul 24  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Roci din municipiul Deva” 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.536/2007 
 

Punctul 25  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe Aleea Cascadei, Deva”; 
Dl. Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
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            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.537/2007 
 

Punctul 26  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Alimentare cu apă pe strada Mihail Sadoveanu, intre drumul de acces la 
rezervoarele de apă şi strada 22 Decembrie, Deva”; 

Dl. Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.538/2007 
 

Punctul 27  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe strada Pinului, Deva”; 
Dl.Cudrevati Alexandru  



 26 

Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.539/2007 
 

Punctul 28  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Alimentare cu apă si canalizare pe prelungire strada Vulcan, Deva”; 
Dl. Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.540/2007 
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Punctul 29  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe strada Stejarului, Deva”; 
Dl. Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.541/2007 
 

Punctul 30   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Alimentare cu apă şi canalizare pe strada Roci, Deva”; 
Dl. Davidescu Mircea  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.542/2007 
 

Punctul 31  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Instalatie de preparare apa calda menajera utilizand energie solara – Colegiul 
National Sportiv Cetate Deva”; 

Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.543/2007 
 

Punctul 32  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de 

solutie „Eliberare amplasament pentru modernizare drum de legatura intre DN7 şi str.Portului 
din municipiul Deva”; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.544/2007 
 

Punctul 33  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Reabilitare hidroizolatie reparaŃii interioare sală sport – Colegiul National Sportiv 
Cetate Deva; 

Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.545/2007 
 

Punctul 34  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Tineretului din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.546/2007 
 

Punctul 35  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Zenitului din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.547/2007 
 

Punctul 36  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Nordului din municipiul Deva”; 
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Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.548/2007 
 

Punctul 37  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Stdudiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Lotusului din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.549/2007 
 

Punctul 38  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Paiului din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.550/2007 
 

Punctul 39   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrării „Modernizare strada Hortensiei din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.551/2007 
 

Punctul 40  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Azur din municipiul Deva”;  
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.552/2007 
 

Punctul 41  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Viorelelor din municipiul Deva”; 
Dl. Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.553/2007 
 

Punctul 42   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru separarea consumatorilor electrici pentru imobilul situat in Deva, 
str.N.Grigorescu, numarul 45 B aflat in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala Deva; 

D-na Muntianu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.554/2007 
 

Punctul 43  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Reparatii capitale – cladire sediu Politia Comunitara, B-dul 1 Decembrie, nr.20b, 
Deva”; 

Dl.Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 
 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.555/2007 
 

Punctul 44   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Refacere imprejmuire si reparatii la tribuna si teren sport Liceul Teoretic Traian 
Deva”; 

Dl.Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.556/2007 
 

Punctul 45   
Dl. Primar Mircia Muntean  
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Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate „Reparatii capitale – Gradinita cu program normal nr.3 Deva”; 

Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.557/2007 
 

Punctul 46  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Reparatii capitale – la sala de sport Liceul Teoretic Traian Deva”; 
Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.558/2007 
 
 

Punctul 47   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Reparatii grupuri sanitare, refacere hidroizolatie, inlocuire parchet si usi sali de 
clasa Liceul de muzica şi arte plastice Sigismund Toduta Deva”; 

Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.559/2007 
 

Punctul 48  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „Asfaltare şi modernizare teren sport Colegiul tehnic Transilvania Deva”; 
Dl. Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.560/2007 
 

Punctul 49  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere si modernizare chiosc florarie” Deva, 
str.22 Decembrie – langa Spitalul judetean Deva – Hunedoara; 

D-na Predoiu Olga  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.561/2007 
 

Punctul 50  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire baterii de garaje in continuarea 
celor existente” Deva, str.M.Eminescu, f.n; 

D-na Predoiu Olga  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este zonă verde, doamna Secretar? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este o platformă betonată. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.562/2007 
 

Punctul 51  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren in 

suprafata de 7,40 mp din domeniul public in domeniul privat al municipiului Deva; 
Dl.Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.563/2007 
 

Punctul 52   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a 

unui teren in suprafata de 7,40 mp din domeniul privat al municipiului Deva, in favoarea SC 
Activet Shop SRL Deva; 

Dl.Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
 Dl.Blendea Zamfir 
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Comisia buget finante a avizat favorabil. 
 
 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.564/2007 
 

Punctul 53  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventelor 

anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare domeniului privat al 
municipiului Deva; 

Dl.Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
A fost adoptată Hotărârea nr.565/2007 
 

Punctul 54  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventelor 

minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri apartinatoare 
municipiului Deva; 

Dl.Jarnea Horia 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia buget finante a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.566/2007 
 

Punctul 55   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de 

concesiune a Serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in sistem centralizat 
in municipiul Deva; 

D-na Delina Marian 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, la articolul 6 avem de făcut o completare: 

“Bunurile aparŃinând domeniului public aferente Serviciului public de alimentare cu energie 
termică produsă în sistem centralizat al municipiului Deva vor fi  predate de S.C. Calor S.A. 
Deva ca mandatar al Consiliului Local Deva către S.C. Electrocentrale Deva S.A.”. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, aş vrea să ştiu cât este redevenŃa şi cum s-a calculat redevenŃa 
asta? CâŃi bani primim în urma cncesionării acestui serviciu? 

D-na Nicula Viorica 
 AŃi făcut parte şi dumneavoastră din comisia de licitaŃie. S-a licitat la 20.100. 
 Dl.łonea Vasile 
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 Nu, 2 miliarde 100. 
D-na Nicula Viorica 
2 milliarde 100 de lei pe an.  210 mii. 

 Dl.Ghergan Florian 
Atunci, uitaŃi-vă la articolul 9 şi corectaŃi-l aşa cum a fost în comisia de licitaŃie. 
D-na Nicula Viorica 
Nu avem articol 9. 

 Dl.Ghergan Florian 
Articolul 9 din contract. Valoarea este de 20100 lei. 
D-na Nicula Viorica 
Lipseşte un “zero”. Este greşeală de redactare.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Breazu Maria 
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea făcută din 
partea compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.567/2007 
 

Punctul 56  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general pe anul 2007; 
D-na Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Răchită  Ciprian 
Din partea compartimentului de specialitate, cu permisiunea dumneavoastră, dorim să   

facem câteva propuneri. 
    La Cap. 70.02:  “Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se suplimenteaza  

urmatoarea pozitii cu  suma : 
    -  la Lit. B: Poz 69: Alimentare cu apa potabila si canalizare menajera in satul Cristur:  
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650 mii lei; 
 Se introduc la la Lit. C, IV se introduc urmatoarele Studii de fezabilitate: 
      - Extindere Stadion Cetate Deva: 20.000 lei; 

     - Refacere fatade 33 blocori municipiul Deva: 10.000 lei; 
Se diminueaza de la Lit, C, - I – “Achizitii imobile si terenuri” cu suma de 500 mii lei,  

IV – Poz. 19 Reamenajare poligon militar de instructie in zona satului Archia, municipiul 
Deva" : 30.000 lei; 

La Cap. 84.02 Transporturi, se diminueaza urmatoarele pozitii cu urmatoarele sume: 
          -Poz. 130: Amenajare parcare pe str. CarpaŃi între str. 22 Decembrie şi str. Mihai  
Eminescu din Deva: 150 mii lei; 

La Cap. 81 Combustibili si energie: 
Se suplimenteaza urmatoarele pozitii cu urmatoarele sume: 
Poz: 130: Modernizarea sistemului de preparare a agentului termic pentru incalzire si apa  

calda de consum la punctele termice din municipiul deva Deva: 489 mii lei; 
Se introduce poz. liminarea pierderilor de caldura din punctele termice prin izolare  

termica a instalatiilor si cladirilor cu suma de 60 mii lei;   
Sumele cu care s-au suplimentate aceste doua obiective de investitii s-au primit de la  

Asociatia Romana pentru Conservarea Energiei; 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerile făcute de 
compartimentul de specialitate 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.568/2007 
 

Punctul 1 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosinta 

gratuita catre Clubul Sportiv Muresul Deva a 2300 de scaune obtinute de la Primaria Generala 
a Municipiului Bucuresti;  

Dl.Jarnea Horia  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 



 44 

Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aici trebuie să-l felicităm pe domnul viceprimar Oancea că, dacă mergeam eu nu-mi 

semna Videanu. Vedea negru în faŃă, negru. Cred că nu vedeam nici un scaun, venea şi le lua şi 
pe alea. 

Dl.Kovacs Francisc 
Iarăşi o daŃi pe politică. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
A spus că el este şoferul. De data asta el a spus că este şoferul. “Dar de ce nu a venit 

domnul Primar? Că este plecat, că nu-l interesează!” 
D-na Secretar Sârbu Laura 
La articolul 1 avem o modificare. “Aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită din 

domeniul privat al municipiului Deva  către Clubul Sportiv…..”. Aceasta este modificarea “din 
domeniul privat al municipiului Deva”. 
             Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de propunerea de 
modificare făcută. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre . 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.569/2007 
 

Punctul 2 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor 

suplimentare pentru obiectivul de investiŃii “Sens Giratoriu în PiaŃa Victoriei din municipiul 
Deva”. 

Dl.Radu Petru Dorin  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl.Kovacs Francisc 
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 Aş dorii la acest punct să-l ascultăm 2 minute pe domnul Răican care doreşte să ne 
spună câteva cuvinte. Reprezintă asociaŃia persoanelor cu dizabilităŃi. 
 Dl.Răican 
 Domnilor consilieri, aş vrea să vă propun ca în piaŃa Victoriei să amplasăm un brad al 
persoanelor cu dizabilităŃi, să fie un simbol al acestor persoane dintre care şi eu fac parte. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da, comisia tehnică să noteze acolo, să împuternicim zonele verzi şi să se discute  
pentru că avem destule ornamente. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Acum o lună s-a aprobat P.U.D.-ul care reglementează situaŃia din zonă. Acolo au fost 
prevăzute şi străzile carosabile care asigură trecerea dintr-o  direcŃie în alta.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu asta. Să montăm un brad. Există ornamentele la domnul Comşa şi Delina se ocupă, 
îl rugăm pe Lazăr să facă o plăcuŃă, să se identifice. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Să ne aducem aminte că sunt şi oameni în Deva care au nevoie de noi. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu am comentat, corect. Vreau să pun altă întrebare la sensul giratoriu, că mi-au pus-o 
şi mie ieri arhitecŃii, când au aprobat celălalt magazin, Carrefour-ul.  De ce se intră direct din 
sensul giratoriu în parcarea de la I.P.H.? Acesta a fost singurul punct la care nu am ştiu exact 
ce să răspund. 
 Dl.Szots Ludovic 
 A fost acum 1 lună de zile şi nimeni nu a comentat nimic. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Putem discuta cu specialişti. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Modificăm, că nu este nici o problemă. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 O închidem, punem o bordură dacă deranjează. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu aş propune bradul să fie pus pe perioada  sărbătorilor. Acolo parcă am avut în 
vedere să punem un obelisc, o lucrare monumentală cu caracter definitiv. 
 Dl.Răican 
 Numai pe perioada sărbătorilor am solicitat. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, eu am să ridic o problemă şi ştiu că o ridic în van. La punctul acesta 
se solicită suplimentare. Când mă uit, mai suplimentăm cu 4 miliarde şi ceva şi totalul se ridică 
undeva la 17 miliarde, pe mine mă cam intrigă şi mă sperie treaba aceasta. Pentru un sens 
giratoriu într-un loc unde nu sunt drumuri europene, nici drumuri americane, nici asiatice,  nu 
trecea nimic pe acolo, două străduŃe. Aproape că era realizat ca un sens giratoriu, că era marcat 
cât de cât. Să cheltuim totuşi 17 miliarde de lei, mi se pare totuşi o sumă exorbitantă. 
 DaŃi-mi voie să nu fiu de acord, nu am fost de acord de la început cu asemenea proiecte, 
dar când văd la ce sume se ridică pur şi simplu mă sperie. Ştiu că se putea face altceva. Se 
puteau face locuinŃe sociale, sunt tineri care stau în drum, care nu au bani să cumpere o casă şi 
noi aruncăm atâŃia bani. 
 Încă o dată, nu este o intersecŃie de drumuri ca să aibe un trafic extraordinar.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Radu,  intră şi partea de la ……. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Dacă-mi permiteŃi. AveŃi dreptate, se pot face cu banii aceştia şi altceva, fără discuŃie, 
dar vă rog să mă credeŃi că oportunitatea  acestei investiŃii este foarte importantă. AŃi văzut 
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cum se circulă de la Ulpia, de la IPH, de la Cepromin când să ieşi pe bulevard. Este acolo un 
blocaj maxim, de la orele amiezii, de la ora 12 până la  6 seara. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 La suplimentare, referitor la sumă,  intră şi reŃeaua de la  biserică? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Da. Dacă vă aduceŃi aminte, studiul a avut două părŃi: etapa I şi etapa a II-a. Având în 
vedere că  reuşim să terminăm sensul giratoriu etapa I şi dorim să continuăm investiŃia în etapa 
a II-a. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnul Szots este normal să Ńină partea ursului, este  şi firesc aşa.  Dar, mai mergeŃi  şi 
prin alte părŃi şi cred că aŃi fost. Dumneavoastră mai mult decât mine v-aŃi plimbat prin 
Europa. Chiar dumneavoastră aŃi afirmat că v-aŃi plimbat cam mult şi vreŃi să mai staŃi şi pe 
acasă.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am mai adus şi bani, nu m-am plimbat numai degeaba. 
 Dl.łonea Vasile 
 AŃi adus şi bani, dar aŃi văzut şi prin Ungaria şi prin Austria, nu am văzut nicăieri 
sensuri giratorii. Am văzut în Ungaria, în Szeget, dar trece un drum european. Un sens modest, 
frumos, cu flori şi acum în decembrie. Nu costa atâtea miliarde, nu făceau grandomania aceasta 
pentru că ei Ńin la bani, faŃă de noi. Unde sunt? Unde este drum european, circulaŃie, benzi, 
fluiditate mare  la circulaŃie nu aici la intersecŃia Scoruşului cu Merilor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Trebuie să răspundem, să se lămurească toată lumea. Aşa este. Şi eu am pus întrebarea 
de ce trebuie să ne oblige Regionala Timişoara,  Drumurile şi Ministerul Transporturilor  de 10 
ani să facem sensurile giratorii. Pentru că, spun ei, normal ar fi ca trei tiruri lipite una de alta să 
se poată încadra pe o rază de 180 de grade. Asta a fost una din problemele cu care ne-am 
confruntat şi de ce România nu a avut sensuri giratorii până acum, abia acum. 
 Referitor la a doua problemă, şi asta o spun în glumă mai în serios, oricum le facem tot 
mai mici. De la cel mai mare de la Lido, am făcut la DorobanŃi mai mic, ăsta este mai mic, ăsta 
de la Ulpia mai mic şi cel cu Elodia, de la Real şi mai mic. 
 Banda de stocaj de la biserică, de la Catedrală intră în suma  completată. 
 Aici ar fi o reŃea,  care nu bagă traficul prin faŃă pe la Sarmis direct în intersecŃie. IniŃiat 
acolo proiectasem sensul şi-l aducem, ca cei care vin din faŃa Adas-ului să intre pe reteaua de 
la Hexagon, să intre în sens şi să nu treacă la încadrare peste ambele sensuri. Acesta este ideea 
mea. Este un studiu de circulaŃie, de arhitecŃi, nu credeŃi că mi-am dar eu cu părerea. AŃi 
aprobat 40 de străzi. Să nu credeŃi că într-una din ele are Mircia Muntean vreun interes sau 
că…Nici măcar nu au venit oamenii de pe stradă să stea de vorbă cu mine. S-au dus la birou, 
probabil au făcut o clasificare, au fi fost 2-3 care au fi insistat, le-au luat într-o ordine şi le-au 
transmis dumneavoastră.  

Dl.łonea Vasile 
 Este interesul celui care execută lucrările. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Le execută cine este harnic şi cine câştigă licitaŃia. Sunt verificate şi paraverificate. Nu 
este uşor. SpuneŃi dumneavoastră, aş fi acceptat eu vreodată să dau 500 de miliarde - încă o 
dată repet şi vă rog să-i atacaŃi şi pe ei - aş fi acceptat să dau 500 de miliarde pentru reabilitarea 
cetăŃii la Almăşescu şi la Asar? Aş fi acceptat să dau eu 156 de miliarde pentru Şendroiu şi 
pentru altă trupă a Prefectului Vladu pe Dealul Paiului? Aş fi acceptat eu să fie făcut Carrfour-
ul fără comasarea celor 2 lideri de care am vorbit pe 22 de hectare? Ăla venea…..aşa tremurau  
când au intrat aici săracii, Viorica a fost în sâmbăta aia, m-au adus de acasă. Atât erau de 
speriaŃi încât credeau că eu, din ceea ce s-a zvonit în oraş, acum dacă este războiul cu P.D.-ul 
pe faŃă voi veni şi nu voi accepta să se facă Carrefour în Deva. Atâta i-a dus mintea. De unde? 
Orice investiŃie în oraşul meu este binevenită. Că a făcut-o Vladu, că a făcut-o ….. şi spun că a 
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făcut-o. Da, Vladu a comasat cele 22 de hectare între Alaska şi ….dacă eram eu bun, o 
comasam, aşa cum eu am comasat-o aici şi aşa cum domnul Viceprimar şi-a comasat mătuşa. 
Fiecare îşi comasează ce vrea, dar aici poate să vină investiŃia. Primăria a câştigat 720 de mii 
de euro pe autorizaŃia de construcŃie de la Real şi tot complexul şi dincolo, la domnul Prefect  
 
Vladu între Alaska  şi Carrefour,  850 de  mii de euro se ridică taxa de autorizare. GândiŃi-vă că 
sunt 600 de angajaŃi, impozit pe salarii, impozit pe clădire, impozit pe teren.  
 De ce nu ne mai ridică şi nu ne mai cheamă deloc la D.N.A.? De când a câştigat Titi şi 
ăsta, păi să nu crezi că nu le spune. Domnule cum vii şi iei comisia şi toŃi funcŃionarii Primăriei 
pentru reclamaŃie de 900 de milioane şi pentru 156 de miliarde, aceiaşi comisie care declară 
câştigător pe “x” şi pe “y” pe domnul Prefect, acolo nu te mai bagi?!  Ori comisia aceasta a 
……… şi  ori sunt corecŃi  şi atunci ……… 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 DiscuŃia asta a fost provocată de colegul łonea cu privire la preŃ. DiscuŃia când s-a 
inaugurat sensul giratoriu din piaŃa Arras, din consiliu a mers în presă  şi am fost acuzaŃi că s-a 
furat. S-a făcut o reclamaŃie şi s-a cerut vreo verificare de către cei care au ieşit în presă şi au 
făcut acele afirmaŃii? Nu s-a făcut. Păi,  ori cerem până la capăt să verificăm, să dovedim, să 
punem la dispoziŃie toate actele ori  mai bine tăcem din gură. Nu au rost discuŃiile. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Domnul Primar merită felicitări, este clar că nu are nici un interes.  Media pe cap de 
locuitori din România la sensuri giratorii, l-am îndeplinit. 
 Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot: 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 19 voturi pentru 

           1 împotrivă (Dl.łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.570/2007 
 

Punctul 3 suplimentar   
Dl. Primar Mircia Muntean  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind Aprobarea documentaŃiei  

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire “Casa Mortuară” localitatea 
Sântuhalm, jud. Hunedoara. 

D-na Predoiu Olga  
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Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 20 de  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.571/2007 
 

Diverse 
Dl.Primar Mircia Muntean  

 DaŃi-mi voie să vă spun din suflet că vă mulŃumim pentru colaborare atât eu cât şi 
colegii mei, an mai bun pentru dumneavoastră şi familiile dumneavoastră.  

Vreau să vă invit încă o dată să fiŃi prezenŃi la  18.30 la deschiderea magazinului Real.  
Anul ce vine să ne prindă mai sănătoşi, mai hotărâŃi, să facem lucruri mai bune pentru 

oraşul nostru. 
Dl.Panduru Carol 
MulŃumim domnului director al PoliŃiei Comunitare pentru colindă. 

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

 
 

Deva, 18 decembrie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar, 

   Ardelean Nelu              Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 

 
 


