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Proces - Verbal 

incheiat astazi, 31 ianuarie  2007,  in  sedinta ordinara 
a  Consiliului  local  al  municipiului  Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara cu respectarea 
prevederilor art.40 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
modificata si completata prin Legea nr.286/2006, precum si a Dispozitiei  
Primarului municipiului Deva, nr.137/2007. 
 Sedinta este legal constituita, fiind prezenti 19 consilieri din numarul total de 
21 de consilieri alesi. 

La sedinta participa domnul Primar Mircia Muntean, domnii viceprimari 
Oancea Florin si Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sarbu, directori precum si 
sefi ai serviciilor si birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

De asemenea participa reprezentanti ai mass-mediei. 
 Dl. Panduru Carol 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisa sedinta de astazi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anuntandu-va ca din totalul de 21 de consilieri alesi si-au inregistrat prezenta pana 
la aceasta ora un numar de 18 consilieri, si-a anuntat absenta domnul consilier 
Crai Pompiliu si domnul consilier Stan Ion. Intarzie la sedinta domnul consilier 
Morar Marcel. 

Va informez ca la sedinta de astazi participa, domnul Primar Mircia 
Muntean, domnii viceprimari Oancea Florin si Inisconi Ioan, doamna Secretar 
Laura Sarbu, directori precum si sefi ai serviciilor si birourilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 
            De asemenea participa reprezentanti ai mass-mediei. 

Dl.Panduru Carol 
            Inainte de a intra in lucrarile sedintei doresc sa urez un calduros La multi 
ani celor care si-au si-au aniversat ziua de nastere in aceasta luna: Luchian Mirela 
(21.01.) si Blendea Zamfir (18.01).  

In continuare, dau cuvantul doamnei Secretar Laura Sarbu in vederea 
prezentarii stadiului legalitatii hotararilor adoptate in sedinta din data de 19 ianuarie 
2007, precum si procesul-verbal al sedintei Consiliului local. 

Doamna Secretar Laura Sarbu 
Domnilor consilieri, in conformitate cu prevederile 43 alin.5 din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001 astfel cum a fost modificata si completata 
de punctul 37 din Legea nr.286/2006  “inaintea fiecarei sedinte secretarul pune la 
dispozitia consilierilor, in timp util procesul-verbal al sedintei anterioare..”. 

Acum, inainte de sedinta  v-am prezentat in fotocopie procesul-verbal al 
sedintei Consiliului local din data de 19 ianuarie 2007, insotit de un proces-verbal 
in care dumneavoastra sa va consemnati observatiile asupra continutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 19 ianuarie 2007. 
   Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara prin Dispozitia 

Primarului nr.98/2007, cu respectarea prevederilor legale. 
   Din numarul total de 21 de consilieri alesi au fost prezenti un numar de 16 

consilieri.  
   Sedinta a fost condusa de domnul consilier Panduru Carol. 
   Pe ordinea de zi a sedintei au fost inscrise 2 puncte si 1 punct suplimentar. 

S-au adoptat 3 hotarari, respectiv de la nr.1-3.    
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    Prefectura Judetului Hunedoara, nu a formulat pana la aceasta data nici o 
obiectie cu privire la legalitatea hotararilor, adoptate in sedinta din data 19 ianuarie 
2007.  

 
Dl.Panduru Carol 
Supun votului dumneavoastra Procesul-verbal al sedintei din data de 19 

ianuarie 2007. 
Procesul-verbal al sedintei din data de 19 ianuarie 2007 se aproba cu 

unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 
In continuare, dau cuvantul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi.        
 Dl.Primar Mircia Muntean  

            Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din 

invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
2. Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii al „Serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta” din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a Regulamentului 

de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva, 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
4. Completarea Hotararii Consiliului local nr.493/2006 privind aprobarea 

Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2007, 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; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
5. Constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a 

contestatiilor, la concursul organizat pentru ocuparea postului de 
Director al „Teatrului de Arta Dramatica Deva” din subordinea Consiliului 
local al municipiului Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
6. Reorganizarea Comandamentului antiepizootic local; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale Secretarului municipiului Deva; 
Initiatori Consilieri David Ioan, Tonea Vasile, Oana Nicolae Dorin, Stan 
Ion, Teban Andronic, Mihet Daniela si Hategan Marinela    

8. Completarea Anexei la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat 
lista cu persoanele care au dreptul la gratuitatea transportului urban cu 
mijloace de transport in comun, cu completarile ulterioare; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
9. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

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

      Initiator Primar Mircia Muntean   
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10. Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 
2007 pe seama contribuabilului Fundatia Sfantul Francisc, cu sediul in 
Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 15013605; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
11. Stabilirea cotei de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri pentru anul 

2007 datorat de SC Trident  Trans Tex SRL, cu sediul in Deva, str.Mihai 
Eminescu, cod fiscal 18213583; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
12. Respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru 

anul 2007 depusa de contribuabilul Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, cu sediul in Deva, str.Imparatul Traian, nr.31-33, cod fiscal 
2111757; 

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

pentru „Construire garaj”, in municipiul Deva, Aleea Panselutelor, f.n.; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
14. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

pentru „Construire „Doua locuinte familiale duplex cu regim de inaltime 
P+1E” in municipiul Deva, str.Mihail Sadoveanu, F.N.; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
15. Aprobarea Actului aditional la Contractul de asociere nr.5/2005 incheiat 

intre Consiliul local al municipiului Deva si SC Elisabeta SRL; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
16. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Acoperire Patinoar 

Deva” 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
17. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens 

giratoriu la intersectia str.Horia cu DN 7 din municipiul Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
18. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens 

giratoriu Zona Dacia Service din municipiul Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens 

giratoriu la intersectia str.Victor Suiaga cu DN 7 din municipiul Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens 

giratoriu la intersectia Bdul N.Balcescu cu DN 7 din municipiul Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare Piata Unirii din municipiul Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
22. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

parcare pe strada Carpati intre Bdul 22 Decembrie si str.M.Eminescu, pe 
ambele parti, din municipiul Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

parcare pe strada Marasti intre str.22 Decembrie si DN7 din municipiul 
Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
24. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare 

parcare pe Aleea Plopilor intre Bdul Dacia si str.M.Eminescu din 
municipiul Deva; 
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      Initiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare str.Olarilor din municipiul Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
26. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Reducere 

scuar pe Calea Zarandului, sector cuprins intre Pasaj Superior si 
Intersectie cu strada Mihai Viteazu municipiul Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Reducere 

scuar Piata Unirii, sector cuprins intre Piata Unirii si str.Libertatii din 
muncipiul Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

strada Mihai Eminescu – zona Bejan, Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean       
29. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare strada Ulita Mare etapa II – sat Cristur apartinator 
municipiului Deva”; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
30. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare strada Scurta – sat Cristur apartinator municipiului Deva” 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
31. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare strada Sirni – sat Cristur apartinator municipiului Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
32. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare strada Garii – sat Cristur apartinator municipiului Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
33. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare strada Dricuri – sat Cristur apartinator municipiului Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
34. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia „Blocuri de locuinte 

sociale”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
35. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitare „Monumentul 

Eroilor” din cimitirul str. Calugareni”;    
      Initiator Primar Mircia Muntean   
36. Aprobarea studiului de fezabilitate in vederea dezvoltarii Sistemului 

Informatic Integrat al Primariei municipiului Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
37. Promovarea si depunerea proiectului „Zid de sprijin, str.Aurel Vlaicu, 

municipiul Deva” pentru finantare la Ministerul Mediului si Gospodaririi 
Apelor – Administratia Fondului pentru Mediu; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
38. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de 

finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte, 
aprobarea fondului alocat din bugetul local al municipiului Deva pentru 
finantarea proiectelor de interes public pe anul 2007 si numirea comisiei 
de evaluare si selectionare a proiectelor; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
39. Stabilirea cuantumului taxei pentru ocuparea domeniului public in urma 

lucrarilor de spargere pe teritoriul municipiului Deva; 
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      Initiator Primar Mircia Muntean   
40. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii si modernizarii la cantina 

Liceului Pedagogic Sabin Dragoi Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
41. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitarea retelei de canalizare 

incinta si zona limitrofa Colegiul Tehnic Dragomir Hurmuzescu Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
42. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si 

ferestre, zugraveli interioare Gradinita cu program prelungit nr.2 Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
43. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitare Camin Cultural Archia”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
44. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si 

ferestre, reparatii fatada Grup Scolar Grigore Moisil  Deva”;  
      Initiator Primar Mircia Muntean   
45. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatie capitala sala sport Grup 

Scolar Grigore Moisil Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
46. Aprobarea studiului de fezabilitate „Acoperis tip sarpanta cu invelitoare 

din tabla, reparatii interioare, camin internat Liceul Pedagogic Sabin 
Dragoi Deva”; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
47. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si 

ferestre, zugraveli interioare Scoala Generala Andrei Muresanu Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
48. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii si medernizari la cantina 

Liceului Teoretic Traian Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
49. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii si modernizari la cantina 

Grupului Scolar Horea Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
50. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatie capitala sala sport Scoala 

Generala Andrei Saguna Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
51. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii si inlocuire imprejmuire 

Scoala Generala Andrei Muresanu Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
52. Aprobarea studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si 

ferestre, zugraveli interioare Gradinita Program Normal nr. 2 Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
53. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alee sportive”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
54. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada 

T. Vladimirescu Deva”, recalculat la data de 15.01.2007; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
55. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

drumul de legatura intre str.Mihai Sadoveanu si bazinele de apa”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
56. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada 

Muresului Deva” recalculat la data de 15.01.2007; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
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57. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada 
Traian Vuia, Deva” recalculat la data de 15.01.2007; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
58. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada 

Bucovinei Deva” recalculat la data de 15.01.2007; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
59. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada 

Haraului, Deva” recalculat la data de 15.01.2007; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
60. Aprobarea valorii devizului general al obiectivului „Canalizare strada 

Banatului, Deva” recalculat la data de 15.01.2007; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
61. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare in 

localitatea Barcea Mica”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
62. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare in 

localitatea Archia” 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
63. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare str.Nicolae Grigorescu din municipiul Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
64. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare str.Traian Vuia din municipiul Deva”; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
65. Aprobarea suplimentarii valorii de investitie a obiectivului „Alimentare cu 

apa si canalizare pe str.Olarilor, Deva” cu suma de 14,55 mii lei, 
reprezentand diferenta contravaloare tarif de racordare la reteaua 
electrica stradala a statiei de pompare; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
66. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe 

drumul de legatura intre str.22 Decembrie si str.Mihail Sadoveanu, 
Deva(actuala strada P.Ispirescu) 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
67. Aprobarea suplimentarii valorii de investitie a obiectivului „Alimentare cu 

apa si canalizare pe strada Bucegi, Deva” cu suma de 23,37 mii lei, 
reprezentand lucrari suplimentare la statia de pompare si pentru 
realizarea a 6 guri de scurgere; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
68. Abrogarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.477/2006; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
69. Modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al municipiului 

Deva nr.529/2006; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
70. Aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru 

cumpararea unui imobil situat in municipiul Deva, str.Minerului nr.30, 
avand ca destinatie sediu pentru Politia Comunitara Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
71. Trecerea unui teren in suprafata de 93,15 mp din domeniul public in 

domeniul privat al municipiului Deva; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
72. Concesionarea directa a unui teren in suprafata de 93,15 mp, in 

favoarea domnului Dragan Ioan; 
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      Initiator Primar Mircia Muntean   
73. Acordul de preluare a Magistralei de termoficare din proprietatea SC 

Electrocentrale Deva SA in proprietatea publica a municipiului Deva si 
administrarea Consiliului local Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
74. Completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.314/2006; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
75. Reorganizarea, modificarea organigramei, a statului de functii, a fiselor 

de evaluare a posturilor si aprobarea noului Regulament de organizare 
si functionare a Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura 
subordonat Consiliului local Deva;   

      Initiator Primar Mircia Muntean   
76. Aprobarea utilizarii fondului de rulment;  
      Initiator Primar Mircia Muntean   
77. Aprobarea actului aditional la contractul de asociere nr.2/2007 privind 

asocierea municipiului Deva cu SC ALCOR CONSTRUCT SRL 
       Initiator Primar Mircia Muntean   
78. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 

pentru „Construire bloc de locuinte pentru tineret” in municipiul Deva, 
str.M.Eminescu; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
79. Aprobarea studiului de fezabilitate „Construire bloc de locuinte pentru 

tineret” in municipiul Deva, str.M.Eminescu; 
      Initiator Primar Mircia Muntean   
80. Aprobarea Caietului de sarcini si a instructiunilor privind organizarea si 

desfasurarea procedurii de concesionare a serviciului public de 
alimentare cu energie termica produsa in sistem centralizat, parte 
integranta a serviciilor publice energetice a municipiului Deva; 

      Initiator Primar Mircia Muntean   
81. Aprobarea bugetului general al municipiului Deva; 
       Initiator Primar Mircia Muntean   

II. Diverse 
 

Fata de ordinea de zi prezentata propun urmatoarele: 
A. suplimentarea cu urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea Zonei 
Urbane – Dealul Cetatii – monument al naturii si istoric, cu valoare turistica 
ridicata in municipiul Deva – Refunctionalizarea Incintei I si interventii de 
urgenta” 

2. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Prelungire 
str.Mihai Eminescu din municipiul Deva” 

3. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Drum de 
acces “Zona 700” din municipiul Deva; 

4. Aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului local nr.364/2005; 
5. Aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare zona 

700 municipiul Deva” 
6. Aprobarea deplasarii primarului municipiului Deva in orasul Szigetvar in 

intervalul 31 ianuarie 2007 – 06 februarie 2007; 
B. discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al 
municipiului Deva, inscris la punctul 81 din ordinea de zi, ultimul pe ordinea de 
zi;   
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Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar, v-as ruga sa se respecte regulamentul. Noi am primit 
cateva din punctele de pe ordinea de zi, acum inainte de sedinta. V-as ruga pe 
viitor  sa respectam regulamentul, sa se dea cu 5 zile inainte, cum spune legea si 
sa respectam aceasta procedura. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Ii multumesc domnului Ghergan si eu sunt de comun acord, ca materialele 
sa fie transmise corespunzator. Avand in vedere ca au mai fost situatii initiate de 
colegi de-ai nostrii de la Partidul Socialist si introduse in mod de urgenta. Vreau sa 
intelegeti sa votati ordinea de zi asa cum am prezentat-o eu, cu punctele 
suplimentare. Insusi din exprimarea domnului Ghergan reiese aceasta posibilitate. 
Va multumesc 
 Dl. Tonea Vasile  
 Eu vreau sa mai spun o chestiune, legata de ordinea de zi. Tot s-a 
incetatenit  practica aceasta si se mentine, de a se face ordinea de zi  extraordinar 
de stufoasa, de greoaie si de mare.  86 de proiecte pe ordinea de zi, din care 
unele de maxima importanta, care trebuie dezbatute si la care trebuie acordata 
atentie maxima. Nu as vrea sa fiu suspicios, sa trag concluzia ca se urmareste 
chiar acest lucru, diminuarea atentiei pe parcurs ca sa treaca proiectele putin 
controversate. Sunt acolo cateva proiecte putin controversate. Nu as vrea sa trag 
aceasta concluzie dar se continua aceasta practica. 
 Totusi, ganditi-va si dumneavoastra. 1 minut daca acordam fiecarui proiect 
de pe ordinea de zi, sunt 90 de minute. O sedinta de 4-5 ore, nu mai este sedinta. 
Doar asa ca sa votam. La sfarsit este clar ca toata  lumea vrea sa scape, sa plece 
o data de aici. Va vota, indiferent, nu va mai fi atent la  nici un argument “pro” sau 
“contra”. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Va pot raspunde. Rog camerele sa fie si spre mine indreptate ca este drept 
la replica. Aceasta actiune permanenta, o consider populism ieftin. Au fost si vor fi 
proiecte multe. Daca sunt pe ordinea de zi, sunt in favoarea cetatenilor 
municipiului Deva. Daca sunt in favoarea cetatenilor municipiului Deva, vor trebui 
votate si aprobate ca oamenii sa nu sufere. Oricum, suntem acuzati de o anumita 
birocratie. Din punct de vedere al efortului, rog consilierii – si le multumesc pentru 
intelegere, sa faca si ei un efort ca macar pentru banii si pentru forma in care sunt 
recompensati, sa faca si acest efort de 2 ore. Asa cum nu mor altii ca stau si 
lucreaza, si domnul Tonea poate sa lucreze astazi 2 ore in favoarea cetatenilor 
municipiului Deva si sa aprobe aceste proiecte ca nu sunt ale lui Mircia Muntean. 
Mircia Muntean este doar initiator si nu este el care le sustine si le voteaza. 
 Multumesc. 
 Dl.Tonea Vasile  
 Eu cred  ca domnul Primar nu a inteles. Ori nu vrea sa inteleaga ori nu a 
inteles. Nu este vorba, ca eu stau si muncesc pana maine dimineata, domnule 
Primar. Dumneavoastra faceti demagogie ieftina, de 2 lei. Este vorba ca sunt 
proiecte atat de multe si ca nu se pot urmari cu atentie in derularea lor. Nu se pot 
aduce argumente ca nu ai timp. Asta am explicat. Dumneavoastra ocoliti 
adevarata problema pe care am pus-o eu in discutie. Asta trebuie sa pricepeti. 
Mereu faceti asa, ultimele proiecte care sunt controversate, le puneti 80, 90, 100, 
120, ca sa treaca fara bagare de seama. Sunteti abil in treaba aceasta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Procedura domnului Tonea este aceiasi de 3 ani de zile. Dansul nu intelege 
sub nici  o forma rostul acestui consiliu. Nu intelege si aceiasi procedura o executa 
si cand avem sedinte extraordinare. Cand avem sedinte extraordinare,  dansul se 
manifesta in fata camerelor de luat vederi ca nu era nevoie de sedinta 
extraordinara pentru binele cetatenilor. Aici spune ca sunt prea multe.  
 Eu deja trec la fapte si va prezint situatia ca sa vedeti aceasta demagogie a 
domnului consilier. Majoritatea sunt S.F, P.U.D.-uri si chestiuni de procedura 
pentru oameni. Va rog frumos analizati-le ca sunteti presa si sunteti cetateni ai 
acestui municipiu. Este adevarat, sunt si 3-4 probleme, 3-4 hotarari mai greoaie 
care necesita timp. De aceea am lasat si bugetul  pe ultimul punct. Dar 
majoritatea, uitati-va la toate, ar trebui sa  nu dureze 1 minut, ci  25 de secunde. 
Ori, daca vrem sa facem ceva pentru cetateni, hai sa facem, nu sa vorbim, sa 
batem din gura. Sa ne demonstreze domnul Tonea care nu este urgenta, care 
hotarare,  a cui? Nu toti oamenii sunt egali in fata legii, nu toti  oamenii  vin in sala 
liber, care cum doreste sa-si sustina propriul proiect? Intra in sala de consiliu. Ce 
face domnul Tonea? Ii scoate afara? Nu! In fata lor se pune in genunchi si spune 
ca nu  pe dumneavoastra, ca nu a vorbit de a dumneavoastra,  a vorbit de alta, 
domnule Primar. Intotdeauna inventeaza cate ceva.  Sigur ca nu o sa-i mai  permit. 
Pana acum i-am permis 3 ani de zile sa ne induca in eroare. De acum inainte nu 
mai fac asta. 
 Dl.Tonea Vasile  
 Domnule Primar, asta sa spuna consiliul. Dumneavoastra sunteti invitat. Nu 
permiteti dumneavoastra. 
 Dl.Toth Andrei 
 Domnule Presedinte si domnule Primar,  am o rugaminte foarte mare. 
Pentru viitor,  in limita posibilitatilor, daca se poate, sedintele ordinare sa se tina a 
doua saptamana din luna dupa care sa urmeze sedinta extraordinara sau cea de 
indata si atunci nu se mai aduna 80 de puncte pe ordinea de zi.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect, domnule consilier, sunt de acord. Ne-am spus poezia. Haideti ca 
ordinea de zi sa o parcurgem in fata presei si sa spunem “asta…” este o problema. 
O sa vedeti ca o sa votati 50 de hotarari in maxim 15 minute, ca sunt chestiuni de 
procedura. Eu apar initiator ca sa nu va mai deranjez pe dumneavoastra. As putea 
ca pe fiecare consilier sa il pun initiator la P.U.D.-ul nu stiu care. Nu! Asta este 
procedura si am incercat a simplifica,  si asa un greoi act birocratic pe care-l 
infaptuieste intrega administratie. Nu numai in Consiliul  local sunt problemele 
astea. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu zic ca este o greseala ca politizam discutiile astea in consiliu. Noi 
suntem reprezentantii devenilor in primul rand si  cred ca trebuie sa le aparam 
interesele.  
 Eu vreau sa spun ca de 2 ani jumatate tot incerc ca aceste materiale sa ne 
fie prezentate conform legii. Nu cerem decat respectarea legii.  

Niciodata, domnule Primar, nu s-a intamplat cand a fost ceva deosebit de 
important sa nu votam.   

Totusi, ar trebuie respectata legea care prevede termenul in care trebuie 
predate  

materialele. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Ordinea de zi fost predata cu 5 zile inainte, mai putin punctele suplimentare. 
De data aceasta a fost o situatie  deosebita. Bugetul s-a votat la Consiliul Judetean 
vineri. Nu puteam aproba bugetul. 
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 Dl. Kovacs Francisc 
 Doamna Secretar, eu nu vreau sa va contrazic. Acum le-am primit de 5 
minute cateva puncte, care nu sunt puncte suplimentare. De ce sa mai discutam? 
Asa se intampla.  
Cer sa ne facem treaba. 
  
 
 
 
 

Dl.Panduru Carol 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare 

prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 
Supun la vot ordinea de zi prezentata, completata si modificata  
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

 

NOTA: In conformitate cu prevederile art.46 alin.1 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificarile ulterioare proiectele de hotarare inscrise pe 
ordinea de zi la punctele 1-8,16-38,40-68,74,75,79,80 punctele suplimenatre 1-
3,5,6 se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, potrivit art.46 alin.2 din 
Legea nr.215/2001, astfel cum a fost modificata si completata de punctul 40 din 
Legea nr.286/2006 proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi la punctele:10-
15,39,76, 77,78,81 punctul suplimentar 4 se adopta cu votul majoritatii consilierilor 
locali in functie, iar potrivit prevederilor art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001, astfel 
cum a fost modificata de punctul 41 din Legea nr.286/2006 proiectele de hotarare 
inscrise pe ordinea de zi la punctele:9,69-73 se adopta cu votul a 2/3 din numarul 
total al consilierilor locali in functie.  
De asemenea proiectele de hotarare inscrise la punctele 5, 80 necesita vot secret.  
 
I.  Proiecte de hotarari: 
Punctul 1  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

numarului si structurii personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de 
stat de pe raza municipiului Deva; 

D-na Neicu Daniela  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
D-na Luchian Mirela  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.4/2007 
Punctul 2   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea noii 

organigrame si a noului stat de functii al „Serviciului voluntar pentru situatii de 
urgenta” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Felea Diana  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.5/2007 
Punctul 3  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea noii 

organigrame, a noului stat de functii si a Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, 

D-na Felea Diana  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
D-soara Branetiu Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate, am de facut cateva modificari. 
Avand  

in vedere ca aderarea Romaniei la Uniunea Europeana s-a realizat cu 1 ianuarie, 
este necesar sa se modifice titulatura “Compartimentului relatii externe, integrare 
europeana” in “Compartimentul relatii publice, comunicare si mass- media”. 
 Pe de alta parte, este necesara transformarea  postul vacant de “Secretar 
dactilograf treapta I” din cadrul “Serviciului administrativ, secretariat, protocol” in 
“Referent treapta I”. 
 Postul corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, treapta de salarizare 3 va fi mutat din cadrul 
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“Compartimentului administrare si finantare invatamant preuniversitar de stat” in 
cadrul “Compartimentului relatii publice, comunicare si mass-media”. 
 Se va corecta in statul de functii: 
- Eronat - total 172 posturi, 27 posturi regim contractual; 
- Corect – total 177 posturi, 32 posturi regim contractual. 

Se va corecta in statul de functii, “Compartiment coordonare servicii publice,  
protectia mediului”- consilier superior, treapta de salarizare 1- 1 post in loc de 3. 
            Dl.Panduru Carol   

Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot, cu modificarile propuse de 
compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.6/2007 
Punctul 4   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind completarea 

Hotararii Consiliului local nr.493/2006 privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice, pentru anul 2007, 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 Felea Diana  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.7/2007 
Punctul 5  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind constituirea 

Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, la concursul 
organizat pentru ocuparea postului de Director al „Teatrului de Arta Dramatica 
Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Felea Diana  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
D-na Luchian Mirela  
Comisia de cultura a avizat  favorabil. 
D-soara Branetiu Viorica 
Din partea Directiei de cultura am primit o adresa prin care-l desemneaza 

pe domnul Petrisor Ciorobea.   
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Dl.Panduru Carol  
Potrivit articolului 46 alin.4 din Legea administratiei publice nr.215/2001,cu 

modificarile si completarile ulterioare, articolelel 1 si 2 ale proiectului de hotarare 
necesita vot secret 

Va rog sa faceti propuneri. 
 Dl.Oana Dorin 

Trebuie sa participe cineva din partea Ministerului Culturii sau din partea 
Directiei  

Judetene pentru Cultura. Aici sunt 5 persoane. Eu propun sa marim numarul 
membrilor la 7,  ca sa-l includem pe cel de la Cultura. Presedinte de comisie sa fie 
domnul Viceprimar Inisconi Ioan si sa mai numim un consilier, ca sa fie numar 
impar la comisie. Avem 5 persoane din care: domnul Viceprimar Inisconi Ioan, 
domnisoara Branetiu Viorica, domnul Morar Marcel,  doamna Luchian Mirela si 
domnul Joca Gabriel. Sunt persoane din Comisia de cultura,  care sa participe la 
aceasta comisie. Luand cunostinta ca este obligatoriu sa participe cineva ca 
reprezentant din partea Ministerului Culturii,  atunci noi va rugam sa  aprobati sa 
suplimentam cu inca un consilier numarul membrilor, sa fie 7. 
 Presedinte de comisie sa fie domnul Viceprimar Inisconi, reprezentantul 
Directiei  Judetene de Cultura, doamna Branetiu Viorica, domnul Morar Marcel, 
doamna Luchian Mirela, domnul Joca Gabriel si domnul Ghergan Florian. Deci, sa 
fie numar impar. 
 Dl. Toth Andrei 
 Domnule Primar, as dorii ca pe scurt sa ne prezentati situatia de la Teatrul 
de Estrada si motivul demisiei domnului director. Trebuie sa stim si noi. Trebuie sa 
alegem noul director si nu stim de ce si-a dat demisia vechiul director. 
 Atentie va rog frumos la articolul 2 ca este o neconcordanta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 In urma controlului intreprins de functionarii Primariei Municipiului Deva, s-
au depistat cateva acte in contradictie cu cadrul legislativ de desfasurare a 
activitatii acestui sector. In urma acestui control si a discutiilor purtate cu domnul 
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director, dansul si-a prezentat demisia, a treia oara. De doua ori i-am refuzat 
dreptul de a demisiona. Acum, am spus, avand in vedere aceasta situatie, cum 
putem sa revenim la cadrul legislativ o data ce am dispus masurile respective iar 
dansul si-a prezentat demisia fara sa poarte o discutie cu mine sau fara sa avem o 
alta intalnire pentru a gasi  alte persoane care sa-l inlocuiasca. 
 Scoatem postul la concurs si vom organiza concursul in continuare. Nu as 
putea sa spun ca din punct de vedere cultural sau din alt punct de vedere nu am 
fost multumit. Am fost multumit de domnul director si cat am putut am colaborat 
foarte bine cu domnia sa, mai putin acest inconvenient. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Pot sa va spun ca sunt membru in Consiliul de Administratie de la Teatru si 
am facut parte din comisia de evaluare a domnului director. Noi am fost pusi in fata  
unui fapt implinit, a unei demisii de onoare, sa inteleg. Dansului i s-au reprosat  
unele incalcari ale cutumelor, a legilor, faptul ca a regizat niste piese de teatru si 
le-a platit in timp ce primea si salariul pentru functia de director. Prin controalele 
facute de  departamentul financiar sau contabilitate,  s-a stabilit ca sunt oarecum 
ilegale aceste practici si cred ca avand in vedere aceasta situatie si-a dat demisia 
domnul director. Au fost niste acuze la adresa domnului consilier Crai ca fata 
dumnealui lucreaza acolo, niste  reclamatii de genul acesta  dar nu avea nici o 
datorie sa ne prezinte. Am luat act de demisie. 
 Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
 Trebuie modificat articolul  2 din hotarare. In Ordonanta nr. 26/2005  
modificata prin Legea nr. 114/2006, la articolul 4 aliniatul 2 spune clar ca 2/3 din 
membrii comisiei trebuie sa fie specialisti in domeniul culturii sau personalitati 
culturale. Rugamintea mea este ca,  unul din cei care este reponsabil la cultura sa 
fie numit aici, sa facem o adresa la UNITER sa il desemneze pe cel de-al saptelea 
membru.  
 Dl.Kovacs Francisc 
 La articolul 4 din Legea nr. 114, aliniatul 3 spune ca membrii comisiilor nu 
trebuie sa se afle in raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal 
de credite ori cu institutia publica pentru care se organizeaza concursul. 
 In aceste conditii, din executiv nu poate sa faca nimeni parte, decat 
consilierii. 
 D-soara Branetiu Viorica 
 Consilieri  sau persoane desemnate de la Dirctia de cultura. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Asta este la articolul 2. 2/3 trebuie sa fie. Eu vorbesc de cei care au relatii 
contractuale cu primaria. 

Dl.Panduru Carol   
In acest caz, se indeplinesc conditiile pentru comisie? 
Dl.Socol Augustin 
Da. Nu sunt raporturi contractuale. 

 Dl.Kovacs Francisc 
Dar ordonatorul principal de credite? 
Dl.Oana Dorin 
Ordonatorul principal de credite este Primarul nu domnisoara Branetiu 

Viorica. 
Dl.Panduru Carol  
Deci, mai trebuie propus un consilier, din cate am inteles. 
Dl.Oana Dorin 
Al saptelea l-am propus pe domnul Ghergan Florian dar daca se spune sa 

fie din partea UNITER, nu mai putem sa trecem la vot. 
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D-soara Branetiu Viorica 
Organizarea concursului trebuie anuntata cu 30 de zile inainte. 

 Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
 Am stabilit sa facem o adresa prin care sa  ii rugam sa desemneze pe 
cineva. 

Dl.Oana Dorin 
 Trebuie vot secret, sa desemnam persoana. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Scriem reprezentant al culturii si trecem mai departe. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Un reprezentant al culturii de aici, prevazut in mod expres. 
 D-soara Branetiu Viorica 
 Reprezentantul de la Directia de cultura il avem. Ceilalti membrii sa fie din 
randul consilierilor. 

Dl.Oana Dorin 
 Atunci, sa fie domnul Ghergan Florian.  

La comisia de contestatie presedinte domnul Viceprimar Oancea Nicolae 
Florin, domnul Szots Ludovic, domnul Toth Andrei, domnul Borbeanu Simion si 
domnul David Ioan. Secretar va fi doamna Miron Mariana. 
 D-soara Branetiu Viorica 

La articolul  2  este o eroare materiala si se va modifica corespunzator. 
Dl.Panduru Carol  
Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 

propunerile facute. 
            Rezultatul votului secret este urmatorul: Au fost 18 voturi valabil exprimate 
si 18 voturi "pentru". 
Pentru Comisia de concurs prevazuta la art.1 
- Dl Inisconi Ioan, viceprimar – presedinte – Pentru 18 voturi  
- Dl Petrisor Ciorobea, Dir.jud.pentru cultura - membru   – Pentru 18 voturi  
- Dra Branetiu Viorica, Director executiv – membru – Pentru 18 voturi  
- Dl Morar Marcel, consilier local – membru – Pentru 18 voturi  
- Dna Luchian Mirela, consilier local – membru – Pentru 18 voturi  
- Dl Joca Gabriel, consilier local – membru – Pentru 18 voturi  
- Dl Ghergan Florian, consilier local – membru – Pentru 18 voturi 
- Dna Felea Diana, consilier Primaria Deva – Pentru 18 voturi  

Pentru Comisia de solutionare a contestatiilor prevazuta la art.2 
- Dl Oancea Nicolae, viceprimar – presedinte – Pentru 18 voturi  
- Dl Szots Ludovic, Director executiv – membru – Pentru 18 voturi  
- Dl Toth Andrei, consilier local – membru – Pentru 18 voturi  
- Dl Borbeanu Simion, consilier local – membru – Pentru 18 voturi  
- Dl David Ioan, consilier local – membru – Pentru 18 voturi  
- Dna Miron Mariana, Primaria Deva – Pentru 18 voturi  

 Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare, tinand cont de modificarea 
compartimentului de specialitate. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
A fost adoptata Hotararea nr.8/2007 
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Punctul 6  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind reorganizarea 

Comandamentului antiepizootic local; 
D-na Cloz Doina 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.9/2007 
 
 
Punctul 7  

D-nii consilieri  David Ioan, Tonea Vasile, Oana Nicolae Dorin, Stan Ion, 
Teban Andronic, Mihet Daniela si Hategan Marinela   

Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 
propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului 
municipiului Deva; 

D-soara Dara Oana 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.10/2007 
Punctul 8   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  completarea 

Anexei la Hotararea nr.295/2003, prin care s-a aprobat lista cu persoanele care au 
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dreptul la gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun, cu 
completarile ulterioare; 

D-na Ivan Elena  
Cu permisiunea dumneavoastra,  propunerm completarea anexei la 

hotarare cu 33 de cereri depuse ulterior. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
D-na Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot, tinand cont de 
propunerea compartimentului de specialitate, respectiv, de completare a Anexei cu 
33 de cereri. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr. 11/2007 
Punctul 9  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  propunerea 

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

Dl. Siko Stefan 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.12/2007 
Punctul 10  
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Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2007 pe seama 
contribuabilului Fundatia Sfantul Francisc, cu sediul in Deva, str.Progresului, nr.6, 
cod fiscal 15013605; 

D-na Popa Carla 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.13/2007 
 
Punctul 11  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  stabilirea 

cotei de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri pentru anul 2007 datorat de SC 
Trident  Trans Tex SRL, cu sediul in Deva, str.Mihai Eminescu, cod fiscal 
18213583; 

D-na Popa Carla 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget nu a avizat acest proiect de hotarare intrucat il considera 

neoportun. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi impotriva si  
            2 abtineri (D-na Luchian Mirela si Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi impotriva si  
            2 abtineri (D-na Luchian Mirela si Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi impotriva si  
            2 abtineri (D-na Luchian Mirela si Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi impotriva si  
            2 abtineri (D-na Luchian Mirela si Dl. Teban Andronic) 
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Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi impotriva si  
            2 abtineri (D-na Luchian Mirela si Dl. Teban Andronic) 

Hotararea a fost respinsa. 
Punctul 12 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  respingerea 

cererii de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2007 depusa de 
contribuabilul Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu sediul in Deva, 
str.Imparatul Traian, nr.31-33, cod fiscal 2111757; 

D-na Popa Carla 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica nu a avizat respingerea cererii  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Haideti ca aici vreau sa clarificam doua chestiuni. Este foarte clar, trebuie 
sa o  

respingem. Daca banii merg la pensionari, trebuie clar ca toti sa votati. Daca banii 
merg in politica institutiei, trebuie sa votati “impotriva” toti. Daca merg la 
pensionari, trebuie sa votati “pentru”. Cred ca este foarte clar pentru toata lumea. 
Daca merg la institutie, sa faca chefuri sau sa faca nu stiu ce, eu cred ca ar trebui 
sa votam impotriva ca este impozitul pe claridi. Asa vin toate institutiile. De ce nu 
am scuti Primaria de impozit? De ce nu am scuti Prefectura de impozitul pe cladiri? 
De ce nu am scuti pe toata lumea?  Asta este un caz fara precedent, nu stiu cum 
s-a strecurat legislativ. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Este propusa respingerea cererii. 

D-soara Branetiu Viorica 
 S-au adresat Consiliului local si suntem obligati sa o punem pe ordinea de 
zi. Noi am propus  respingerea.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cred ca trebuia respins din start, nu este nici o problema. Ori o votam la 
toate institutiile, ori nu. Daca sunt bani pentru pensionari, daca se cere in favoarea 
pensionarilor, trebuie aprobate.  
 Dl. Ardelean Nelu 
 Nu este motivare juridica. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Trebuie trecuta pe ordinea de zi si aici se voteaza. 
 Dl.Tonea Vasile  
 Domnule Primar, aici in sala sunt prezenti reprezentanti ai pensionarilor. 
Haideti sa ii ascultam si pe ei ca poate ne dau niste lamuriri suplimentare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pentru acest punct de vedere ati venit sa discutam? 
 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
 Da. 
 Dl. Tonea Vasile 
 Problema aici se pune aspectului caritabil al activitatii in cadrul C.A.R.P. 
Deva.  Dupa cum apare acolo, s-ar parea juridic ca suntem indreptatiti sa 
respingem. Apare cu un plus de beneficiu dar, trebuie sa judecam altfel. Beneficiul 
pe care-l realizeaza se intoarce tot in actiuni caritabile la pensionari. In sensul 
acesta trebuie sa votam. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Atunci trebuie votat. Dar nu ca institutie, ca si cladire. 
 Dl.Tonea Vasile  
 Nu. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu exista prevazut in lege unde sa incadram aceasta cerere a dansilor incat  
sa nu fim de acord cu ea. Nu scrie nici unde ca daca o institutie oarecare sau 
cineva cere scutire de impozit si daca are beneficii, nu poti sa fi de acord  ca sa fie 
scutit de impozit. Nu este prevazut.  
 Daca mergeti pe acolo, numai asa din intamplare, va rog sa intrati. Va rog 
sa ma credeti ca atatea acte si atatea lucruri frumoase se fac acolo, la Casa asta 
de ajutor. Eu cred ca foarte multi, care nu au fost acolo, nu-si imagineaza. 
Majoritatea activitatilor sunt gratuite, controale medicale… chiar si distractie din 
cand in cand. Se intalnesc  pensionarii acolo si discuta, comunica. Sunt niste 
lucruri extraordinare. 
 Prin lege noi putem sa votam,  sa  fim de acord sa fie scutita de impozit. 
 D-na Secretar Sarbu Laura  
 In lege sunt trecute cladirile care sunt scutite de impozit. Eu am semnat de 
legalitate acest proiect de respingere. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Conform hotararii, noi sigur ca trebuie sa respingem cererea respectiva si 
sa fim de acord ca sa fie scutiti de impozit. 
 Dl.Ghergan  Florian 
 Domnule Presedinte, eu consider ca aceasta cerere se poate incadra exact 
ca si aprobarea cererii pentru Asociatia Sfantul Francisc. Aceasta organizatie, are 
acelasi statut. Faptul ca noi o incadram acum, ca pe una o luam cu beneficii si pe 
alta o luam altfel, aceasta  fundatie sau asociatie face acelasi lucru caritabil pentru 
pensionari cum face  si Sfantul Francisc. 
 Dl.Primar  Mircia Muntean 
 Sa mearga banii pentru pensionari. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Da, sa mearga catre pensionari. 
 Dl.Primar  Mircia Muntean 
 Trebuie gasit cadrul legislativ pentru ca eu cred ca, altundeva vom avea 
probleme. La Prefectura.  Eu va spun si va rog … 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu cred ca aici, a fost incadrata gresit.  
 D-na Secretar Sarbu Laura  
 Nu este fundatie.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Este asociatie. 
 D-na Secretar Sarbu Laura  
 In lege spune:  “activitati social-umanitare, asociatii, fundatii si culte” 
 Dl.Ghergan Florian 
 Exact asta face, este  o unitate social-umanitara. Va rog sa o incadrati 
acolo. Dumneavoastra  ati incadrat-o la un alt articol. Va rog sa o incadrati la 
acelasi punct si atunci vedeti ca exista si forma legala. 
 D-na Carla Popa 
 La Fundatia Sfantul Francisc, toate spatiile sunt destinate pentru educarea 
copiilor si nu au nici un fel de venit. Beneficiaza de sponsorizari si donatii. 
 La C.A.R., spatiile nu sunt folosite numai pentru activitati umanitare, in 
sensul legii. Dansii au si dobanzi, au si taxe. Toate acestea sunt prezentate in 
Raportul de specialitate. 
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 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ghergan, hai sa trecem la discutii. Prefectura, aceasta institutie 
frumoasa  si sa dea Dumnezeu sa fie depolitizata o data pentru totdeauna, 
indiferent cine o sa fie acolo, sa se duca si sa ne lase cu politica in pace. Ei trebuie 
sa conlucreze cu secretariatul Consiliului local si atunci, in consens cu aceasta sa 
ne spuna sa nu lucram degeaba. Asa  ar dori proiectul si asa se aproba. Altfel, ei 
vor inventa intotdeuna o alta solutie si atunci de ce sa generam un conflict inutit, 
total inutil? Nu neaparat Prefectul trebuie, ci biroul acela juridic, directorul acela 
juridic care este acolo, sa vina in consens si sa spuna asa fa-o si asa va trece. Ei 
asteapta de la noi. Mie nu-mi convine sa am un act atacat. Nu-mi convine! Aiurea, 
total aiurea. Vreau sa fie un act batut in cuie,  juridic, sa nu avem nici o problema. 
Eu va spun ca o va ataca. Eu va  spun ca ii cunosc si le stiu stilul. Nu la acestia, ci  
la toate Prefecturile de cand  i-a creat Dumnezeu. 
 D-na Carla Popa 
 Pentru pensionari, noi acordam scutire pe proprietatea pensionarilor. Cei 
care au venituri mici, fac cereri si beneficiaza  de scutire. Beneficiaza personal de 
scutire. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Eu vreau sa discutam cu Prefectura.  
 Dl.Ghergan Florian 

Trebuia discutat inainte de a o pune pe ordinea de zi. Asa trebuia facut si sa 
gaseasca solutia adecvata.  

Haideti eventual sa o amanam si sa gasim o forma.  
Dl.Toth Andrei  
Domnule Presedinte, mai inainte domnul consilier David s-a inscris la 

cuvant din partea Comisiei juridice. Nu l-ati lasat sa spuna pana la capat ideea. Va 
rog foarte frumos sa-l ascultam din partea Comisiei juridice si dupa aceea se 
hotaraste. 

Dl. David Ioan 
Acelasi lucru il va spune domnul Oana. 
Dl.Oana Dorin 
Pe ordinea de zi este proiectul de hotararea prin care sa respingem 

cererea. Noi astazi nu putem spune ca admitem o cerere de scutire, proiectul de 
hotarare pentru scutire. Noi nu avem proiect de hotarare pentru scutire.  

Propun sa respingem acest proiect de hotarare, sa analizam dupa aceea si 
sa venim cu un nou proiect pentru scutire, daca intruneste conditiile legale. Sa 
respingem cererea, nu este corect. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Consultare cu juristii din Prefectura. 
Dl.Oana Dorin 
Sigur. Vom analiza situatia dar astazi trebuie sa respingem cererea. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Sa nu mai purtam oamenii pe drum. Acesti oameni care sunt aici, sa faca 

parte alaturi de mine, de un consilier, cum hotarati, cum vreti, cum veti scrie in 
procesul-verbal si impreuna sa discutam cu Comisia juridica ca asa sa facem 
proiectul pentru a fi aprobat. Sa nu lucram degeaba pentru ca ii stim. 

D-na Secretar Sarbu Laura 
Sau C.A.R..-ul sa faca adresa la Prefectura si sa ne de-a in scris. 

 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Eu sunt Presedintele Casei de Ajutor Reciproc si va spun ca nu se face 

nimic decat ajutor pentru pensionari. Noi avem 2 cladiri. In cladirea de la nr. 31 nu 
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se fac decat tratamente fizioterapeutice care sunt pentru pensionarii care au 
vechime mai mare de 1 an, gratuit. Asta este la o cladire. 

D-na Carla Popa 
Cum este gratuit? Dumneavoastra in raportul de activitate aveti masaj, 

fizioterapie, glicemie, ecograf… De la cine ati luat taxele acestea? 
 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Vreau sa va spun urmatorul lucru. La glicemie trebuie sa luam ace. 
D-na Carla Popa 
Eu vorbesc de venit. 

 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Ne-a spart unul bioptonul si m-a costat 10 milioane reparatia. Nu era normal 

sa le iau de la pensionari banii sa fac reparatii? Dar prin regulament, toate celelalte 
sunt gratuite. Am facut 13 mii de proceduri. Se poate verifica. Am rugat pe cei care 
au venit la noi sa faca verificarea, dupa ce face verificarea sa avem  o restrictie sa 
pot explica. 

La sfarsitul anului intr-adevar am avut un excedent, nu pot sa-i spun 
beneficiu. 

D-na Carla Popa 
Profit. 

 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
O economie. Aceasta economie se datoreaza in mare masura contributiei 

pensionarilor care nu a fost cheltuita, pentru ca nu au murit decat 200 de oameni. 
Din banii care ne-au ramas in profit anul aceasta, 900 de milioane, 700 le-am dat 
inapoi pensionarilor ca spor la cotizatie. Au mai ramas 200 de milioane din care 
prevedem pentru anul 2007, 150 de milioane pentru ajutoare nerambursabile. Anul 
acesta am dat 30 si ceva de milioane ajutoare nerambursabile. Pentru nimic 
altceva, nici macar pentru salarii, pentru majorarea acestora care este obligatorie 
oricum in fiecare an, nu am prevazut inca bani. 

 In a doua cladire avem birourile cu casieria unde platim si ajutoarele 
rambursabile si intr-adevar dam imprumuturi cu o dobanda care este mai mica 
decat dobanda anuala efectiva de la banci.  La C.E.C. este 23,3% dobanda 
efectiva iar la pensionarii peste 65 de ani nu le mai  da bani. La noi dobanda este 
de 12-15% efectiva. Oamenii primesc banii imediat.  In a doua cladire, jumatate din 
cladire este un club, unde este gratis.  

Casa de Ajutor Reciproc sambata si duminica nu lucreaza dar clubul 
lucreaza si atunci, le-am spus oamenilor pentru ca merge instalatia de incalzire, sa 
plateasca si ei incalzirea. Absolut nimic din banii pe care  noi ii obtinem acolo, nu 
se duce pentru absolut nimic, numai si numai pentru ajutorul pensionarilor. 

Va multumesc. 
Dl.Panduru Carol 
Domnule Presedinte, se va  retrage si se va intocmi conform legii in asa fel 

incat sa puteti beneficia de scutire. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Domnul Viceprimar se ofera sa discute cu domnul Prefect si impreuna sa 

delege o persoana de la Comisia Juridica care sa  vada, daca se poate realiza. 
Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Mie imi pare rau ca nu am stiut saptamana trecuta. A fost Comisia 

persoanelor varstnice si i-as fi spus domnului Prefect. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Dar  nu este tarziu nici acum. In februarie o rezolvam. 

 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
O sa ma duc in audienta la domnul Prefect. 
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Dl.Viceprimar Inisconi Ioan 
Trebuie vazut ca acolo nu se desfasoara o activitate sociala, ca se 

desfasoara ceva pentru cetatean, au venituri, nu au venituri trebuie sa gasim 
modalitatea sa-i scutim. 
 Dl.Garbou Eugen - presedinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Vrem sa facem sala mortuala si ne-ati aprobat. 
Dl.Panduru Carol  
Supun la vot respingerea acestui proiect si repunerea lui in alta sedinta. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Hotararea a fost respinsa. 

Punctul 13  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire garaj”, 
in municipiul Deva, Aleea Panselutelor, f.n.; 

D-na Dascar Corina 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.14/2007 
Punctul 14  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Doua 
locuinte familiale duplex cu regim de inaltime P+1E” in municipiul Deva, str.Mihail 
Sadoveanu, F.N.; 

D-na Dascar Corina 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.15/2007 
Punctul 15  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

Actului aditional la Contractul de asociere nr.5/2005 incheiat intre Consiliul local al 
municipiului Deva si SC Elisabeta SRL; 

Dl.Jarnea Horia  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica nu a avizat acest proiect. 
Dl. Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil cu un amendament, la punctul f) din  

art.1 “va despagubi investitorul pentru toate investitiile efectuate daca prin actiunile 
sale va impiedica desfasurarea activitatii acestuia”. De la articolul 1 sa se scoata 
punctul f). Nu mi se pare corect sa platim noi despagubiri pentru actiunile noastre. 
 Dl.Tonea Vasile  
 Uitati-va la vechiul contract si pe urma la Actul aditional. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
 La Consiliul local al municipiului Deva are urmatoartele obligatii: “(…)” 
 Dl.Panduru Carol 
 Dumneavoastra va referiti la faptul sa nu se investeasca ceva si sa 
impiedice desfasurarea  activitatii pentru care a fost. 
 Dl. Ghergan  Florian 
 Acolo spune sa dam banii daca cumva nu stiu ce se intampla, sa 
despagubim noi investitorul. 

Dl. Pogocsan Ferdinand  
 Deci, Primaria “va despagubi investitorul pentru toate investitiile efectuate 
daca prin actiunile sale va impiedica desfasurarea activitatii acestuia”.  Este un 
articol care … 
 Dl.Oana Dorin  
 Este articolul 10 litera f) din contractul initial. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Puteti sa le scoateti pe toate dar singura mea rugaminte este sa mearga o 
comisie pana acolo si sa vada si unele aspecte, pentru ce nu s-a lucrat, pentru ce 
nu a functionat. Vrem sa-i dam drumul,  nu vrem sa-i dam drumul, vrem sa-l pazim, 
nu vrem sa-l pazim. Nu putem lasa de la un an la altul sa ne fure, sa nu-i pese 
nimanui de treaba aceasta, nu putem in fiecare an sa lasam sa se rupa cate un 
stalp electric, sa se fure  statiile, ca asta este.   

Este adevarat ca nu putem comenta nimic ca  a decedat omul si asta este. 
Trebuie sa luam de la inceput absolut toate acolo. Motoare  noi cumparate.  
 Nu am nici un punct de vedere. Parerea mea, scoateti daca asa credeti. 
 Dl.David Ioan 
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 Domnule Primar, contractul asa cum a fost facut si asa cum se doreste noul 
contract, nu are Primaria nici o metoda de control sau de constrangere. Noul 
partener se numeste Elisabeta, vechiul partener stim cum se numea. Primaria 
trebuia de la bun inceput sa aiba un asemena contract  in care sa nu plateasca  
primaria motoarele, sa nu pazeasca primaria motoarele si sa aibe patinoar in luna 
noiembrie. 
 Eu asa spun. Haideti sa facem un contract cum trebuie, amanam pana la o 
sedinta viitoare si vedem. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule David, haideti sa facem un alt contract. Domnule David,  
dumneavoastra asa spuneti o poezie din punct de vedere juridic incat ma lasa 
masca. Haideti numai sa clarificam o treaba. Haideti sa fim oameni si sa duci lucru 
pana la capat si sa preia primaria tot. Nu ati vrea lucrul acesta? Este cea mai 
ieftina instalatie din Romania. Ce costa  Consiliul local? Va spun eu cat a costat 
patinoarul daca nu credeti. 145 de mii de euro, comparatie cu cel de la Arad care a 
dat  2 milioane de euro,  cel de la Bistrita care a dat 3 milioane de euro, cel de la 
Bucuresti care a dat… Pe noi ne costa, Primaria… Il luam si facem contractul cum 
vreti dumneavoastra, domnule David. Vreti sa facem asa? Mi se pare cel mai 
corect dar in momentul acela trebuie sa si raspunda cineva de el. Delegam un 
director, gasim o forma toti in consens si il preluam noi. Stergem Elisabeta, il dam 
Consiliului local dar banii trebuie sa-i dam. Atata costa, nu este o suma enorm de 
mare. Avem 8 patinoare. Pe baza acestei investitii facute de Consiliul local, astazi 
s-a extins in toata Romania, ca o panza. Totdeauna noi suntem pilotul si totdeauna 
noi iesim. Acum nimeni nu spune ca 35 de milioane  de euro a costat  la Pietricica 
telecabina si telegondola. Nimeni nu a spus, nici colegii din opozitie, ca 
telegondola lui Mazare a costat 18 milioane de euro. Nimeni nu a facu o 
comparatie intre cele 750 de mii de euro pe care le-a dat  municipiul  Deva cu cele 
18 de la Constanta sau cu cele 35 de la …. Este adevarat ca spunem ca este 
rupta in doua la Pietricica ca au si telegondola si telecabina de aceiasi dimensiune 
poate. Patinoarul Devei a putut costa 145 de mii de euro. Aia sunt banii hotarati 
aici dar nu este usor pentru ca atunci va trebui sa ne implicam, sa-l predam in 
gestiune ca telecabina si sa avem grija de el. Dar, sa ne pronuntam ca este 
ceva…ca nu este al nostru, dar ne place sa fie si zbieram de ce nu merge in 
noiembrie.  

Domnule David haideti sa o facem omeneste. Eu va sustin aici proiectul 
meu, sa  

preia Consiliul local acest patinoar in totalitate. Daca traia omul aveam o alta 
incredere.  

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, dar nu ati scris asa in proiect. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da, bine. Eu mi-am spus punctul meu de vedere dar as vrea sa duceti 

lucrurile la rezolvare, domnule Ghergan, nu  acelasi text ca ar fi bine sa 
functioneze. Sa-l facem sa functioneze. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, in primul rand nu a analizat nimeni, contractul este din 

2005. Dumneavoastra ati trimis pe cineva acolo sa vada daca s-a indeplinit 
contractul? 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Cred ca vorbiti in necunostinta de cauza. In fiecare zi, de 5 ori pe zi. 
Dl.Ghergan Florian 
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Vreau sa va spun ca ati transmis o factura, ultima factura nu a fost platita de 
catre aceasta societate. Conform contractului, se reziliaza imediat 
contractul.Dumneavoastra inca nu ati urmarit daca se plateste ceva din incasari, 
nu s-a urmarit nimic. Normal, asa cum spuneti, era cel mai normal domnule, reziliat 
contractul ca a fost un deces, au fost ceva probleme. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Acesta a fost motivul. 
Dl.Ghergan Florian 
Atunci, haideti sa-l luam la Primarie, sa recuperam banii aceia, sa se 

plateasca ca altfel nu putem sa-l folosim si sa scoatem – eu stiu, la licitatie 
administrarea lui sau sa gasim o solutie. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Ghergan, cu poeziile dumneavoastra. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu este poezie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Spuneti-mi ceva concret! 
Dl.Ghergan Florian 
Asta este concret. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Asta sa o facem. 
Dl.Ghergan Florian 
Se anuleaza contractul, se preiau toate investitiile la Primarie si se face o 

licitatie pentru administratie. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Va rog, executati-o domnule Ghergan daca este asa. 
Dl.Ghergan Florian 

 Dumneavoastra sa o executati. 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Da vedeti, haideti sa executam atunci daca tot vorbim. 
Dl.Ghergan Florian 

 Impreuna. 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Si sa si functioneze. 
Dl.Ghergan Florian 
Da domnule, sa functioneze. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Devenii doresc patinoar. 
Dl.Ghergan Florian 
Pana acum spuneti ca dumneavoastra v-ati ocupat de el. Daca v-ati ocupat, 

atunci haideti sa-l ducem pana la capat, sa functioneze. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Da, domnule. Cum il mai scoli din mormant? 
Dl.Ghergan Florian 
Pai de ce sa-l scol din mormant? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Acum am preluat alta baza de contract care trebuie dus la bun sfarsit, cu 

fapte nu cu povesti. 
Dl.Ghergan Florian 

 Da, domnule.Dar, contractul pe care-l propuneti dumneavoastra este sa mai 
facem un restaurant acolo care sa aduca alti bani dar nu va ganditi nimic aici, nu 
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ati scris nici un punct prin care sa se mareasca redeventa, sa vedem cum 
recuperam niste bani. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Nu am spus din cauza dumneavoastra, domnule Ghergan pentru ca anul 
trecut cand decedatul a ridicat pretul la 75 de mii lei sau 85 mii lei, de s-a plans 
toata lumea la mine, sigur ca pe mine nu m-a consultat pentru ca eu mi-am spus 
punctul de vedere. Sa fie un program matinal pentru toti copii saraci, copii care nu 
au posibilitati, de 20  de mii de lei de la ora 9 pana la 16, pana la 18 sa fie 50 mii 
lei si de la 18 la 22 sa fie nu 80 de mii, ci 100 de mii. 

Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, de ce nu ati reziliat contractul si sa faceti asta, ca era 
buna?! 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Asta este diferenta intre noi. Dumneavoastra ati „latrat”atunci ca este 
scump, ca nu stiu ce. Trebuia platit curentul, domnule Florin. Pana cand noi nu ne-
am dus si am intervenit la partener,  datorita acelei simple colaborari la ENEL, nu 
ne-a redus pana anul acesta cu 30% curentul. 
 Noi avem o alternativa pe termen lung ca fiind constructia motorului de la 
Aqua Land sa dirijam – domnul consilier Vasiu stie aceasta chestiune, dar si ala se 
face intr-un an de zile, abia pe anul viitor. Noi vrem anul acesta sa mai functioneze 
1 luna. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu vreau sa va spun ca aici sunt scrise o multime de lucruri care trebuiau 
facute in 12 luni si nu s-au facut. Uitati-va cum scrie. Chiar nimeni nu s-a uitat la 
acest contract, sa vada daca s-a indeplinit contractul? 
 In Contractul nr. 5/2005 spune la art. 12 ca SC Elisabeta se obliga sa 
termine lucrarile  precizate la art.11 in termen de 12 luni de la data semnarii 
prezentului contract. Lucrarile acelea sunt: va realiza corpul administrativ, corpul 
agregat, corpul pentru garaj. Nu este facut nimic, sunt numai niste improvizatii 
acolo si le stiti bine. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Ghergan,  dar  a functionat. Vorbesti niste prostii! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Bun, a functionat dar nu s-au executat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Dumneata esti normal? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar! 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Va spunem, a functionat patinoarul pana in martie, domnule.  

Dl.Ghergan Florian 
 Dumneata esti in consiliu! 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Vi si imi spui ca motoare nu sunt, ca nu este facut spatiu! Cu cine vorbesti 

aici? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cu dumneata! 
 Dl.Primar Mircia Muntean  

Pai nu mai vorbi cu mine, du-te pana acolo si vezi, domnule.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Dumneata esti in consiliu! 

Dl.Primar Mircia Muntean   
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 Ba din contra, s-au reluat toate motoarele arse care au fost schimbate in 
perioada asta, s-au bobinat, s-au incercat toate variantele.  Care este problema 
dumneatale? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asculta daca vrei sa ... 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Ascult dar nu spune aberatii, ca nu s-a realizat nimic,  si ca vorbesti asa din 
luna. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, scris corp pentru garaj. Dumneatale ai vazut asta? 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Da domnule, este locul unde sunt motoarele acolo. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule, corp de cladire?! L-ai vazut facut? 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Dar de ce, pentru ce? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asa scrie in contract, dumneata l-ai semnat. Nu stiu pentru ce l-ai semnat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Dar pentru ce trebuie? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule, scrie ca trebuia sa-l faca! 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Va intereseaza functionarea patinoarului pentru deveni s-au  garaj pentru 
tractor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Du-te te rog la presa si spune-le si lasa-ne sa lucram. 
 Dl.Toth Andrei 
 Domnule Presedinte, domnule Primar, pe locuitorii devei in special pe cei 
care vor sa foloseasca patinoarul, nu-i intereseaza absolut deloc cine acopera, 
cine plateste rebobinarea motoarelor  sau cine a baut antigelul.  

Sincer, patinoarul trebuie sa functioneze. Nu stiu cine, noi, altcineva, „x” sau 
„y”, acoperim, asiguram functionarea patinoarului dar va rog in acest sens sa luam 
o hotarare. Patinoarul sa functioneze.  

Nu as vrea sa fac reclama pentru un ziar in limba maghiara care apare in 5 
judete, citez: „peste tot patinoarul functioneaza, aduce venit”. Din pacate, noi de 
anul trecut nu am reusit sa facem ceva. 

Dl. Tonea Vasile  
Tot nodul gordian al discutiei de astazi se invarte la punctul din Actul 

aditional, articolul 1, litera h). Practic de aici pleaca discutia.   
Investitorul actual,  care nu a facut mai nimic, si-a tras un beneficiu baban, 

urias, fara sa se achite de obligatiile pe care le avea. Nici nu as vrea sa-l citez pe 
domnul Primar. Cand a deschis patinoarul aveam impresia ca locuiesc in Laponia, 
cand imi explica cum o sa functioneze patinoarul din luna mai pana nu stiu cand, 
aproape tot anul. O luna de vara parca nu functiona. Dar, nu asta este problema 
ca dumnealui mai face declaratii dinacestea, fara nici o acoperire, fantasmagorice. 
Problema este ca vine acum investitorul, vine cu nerusinare, sa spuna sa-i 
construim noi. O sa vrea sa-i construim si casa, maine – poimaine. Daca astazi 
cedam, o sa vrea sa-i facem o casa aproape ca sa vina repede sa deschidem 
patinoarul, s.a.m.d. 

Dar, eu daca vroiam sa fiu mai smecher ca el as fi facut si altceva. As fi 
venit si as fi propus si o modificare de redeventa. Stiti ce o sa faca pana la urma 
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asociatul nostru? Sa stea sa taie bilete. Noi sa-i construim acoperisul, noi sa-i 
reparam motoare,  noi sa-i facem fundatia, sa-i dam tot la dispozitie si el ramane 
sa incaseze venituri. Ca o fi mortul, ca o fi altul care traieste, nu conteaza. 
Beneficiile sa curga in buzunare private dar cu realizari din banii publici. Eu nu sunt 
de acord cu asa ceva.  

Iarasi  o sa spuna  Primarul, care nu este aici, o sa spuna ca sunt populist. 
Pe mine chiar ma doare sa iau bani de la pensionari care au cate 2 -3 milioane 
pensii, sa plateasca impozitul pe case, sa facem nu stiu carui investitor acoperis, 
sa mai faca un restaurant si sa se umple de beneficii pe banii publici. Nu, domnule! 
Vrei sa faci investitii, vrei sa te numesti investitor, pune-ti la bataie inteligenta, bani, 
riscuri, s.a.m.d. Nu  risca pe banii Consiliului local. 

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Domnule Tonea, ati facut o afirmatie. Noi dam banii, ca el sa ia beneficii. 
Dl. Tonea Vasile  
Da. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
In patrimoniul cui intra acesti bani sau aceasta investitie? In patrimoniul 

investitorului sau ramane in patrimoniul Consiliului local? 
Dl. Tonea Vasile  
Si,si. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ce inseamna „si, si”? In patrimoniul cui ramane cladirea daca se reziliaza 

contractul  pentru nerealizarea clauzelor pe care le-ati invocat, ramane ca 
dumneavoastra sa stabiliti un alt administrator. Bun! In patrimoniul cui ii aceasta 
investitie? A investitorului sau a Consiliului local? 

Dl. Tonea Vasile  
A asociatiei. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Nu, domnule, a Consiliului local. Asta  este diferenta. 
Dl.Ghergan Florian 
Se plateste investitia. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Este a Consiliului local, este ca o investitie, orice investitie facuta de catre 

Consiliul local. Cine administreaza, administreaza o anumita perioada de timp. Ca 
gestiunea s-a contractat pe 25 de ani, dupa aceea vine altul, dar investitia este a 
Consiliului local pentru cetatenii Devei nu pentru, cum ati informat dumneavoastra 
gresit, pentru un anumit investitor. Este o mare diferenta. 

Dl.Ghergan Florian 
In contract nu este asa. In contract nu scrie asa. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Tocmai de aceea este un act aditional la contract. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu prevede ce spuneti dumeavoastra aici. 
Dl.Oana Dorin 
Noi acum ne-am luat la harta si ne certam pentru niste lucruri pe care nu 

vrem sa le urmarim. Articolul 10 din contractul incheiat, contractul de asociere 
initial, are 7 subpuncte. Acum se pune in discutie daca mai aprobam si 
suplimentarea, modificarea. Litera h): sa asigure fondurile mecesare realizarii unui 
acoperis al patinoarului pentru ca acesta sa poata fi folosit pe tot timpul anului. Aici 
este o problema, asta sa se discute. Litera i) nu mai are sens pentru ca este 
cuprinsa in litera e) din contractul initial.  La litera i) ce se spune? Sa proiecteze, sa  
obtina acordurile, avizele si autorizatiile de construire necesare realizarii unui 
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acoperis. Litera e) : sa proiecteze, sa obtina pe cheltuiala proprie acordurile, 
avizele, autorizatiile de constructie necesare realizarii obiectivului. Daca punem 
litera h) sa facem si acoperisul, este gata obiectivul. Nu mai punem si litera i) inca 
o data. 

La litera h) atunci: sa asigure fondurile necesare realizarii unui acoperis al 
patinoarului in vederea folosirii acestuia pe toata durata anului. 

Dl.Panduru Carol 
Include si punctul i), asta vrei sa spui? 
Dl.Oana Dorin 
Nu. 
D-na Secretar Sarbu Laura 
Este bine, domnule consilier, si litera i). 
Dl.Oana Dorin 
Este reluat punctul e) cu complectarea „in vederea folosirii patinoarului pe 

tot timpul anului”. Deci, in vederea folosirii patinoarului pe tot timpul anului. Se 
trece  la litera h) si i) nu mai are sens. Noi trebuie sa discutam daca este rentabil 
sau nu pentru Consiliul local sa aiba un patinoar care sa aiba activitate pe toata 
durata anului si cat ne costa acest acoperis. 

Dl.Kovacs Francisc 
300 de mii de euro, atat este prevazut in Studiu de fezabilitate. 
Dl.Oana Dorin 
Veniturile care sunt realizate pana acum si contributia, cat este? Ca sa 

vedem  in cat timp se recupereaza acestea.  
Dl. Ghergan Florian 
Care sunt veniturile? Stiti care sunt veniturile? De 2 ani de zile am castigat 

721 de lei, Consiliul local. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Ghergan, domnul abateri. Asculta-ma, domnule Ghergan. Ce vreti  

domnule?  
Dl. Ghergan Florian 
Eu va spun ca este factura Primariei  Deva, semnata de dumneavoastra in 

data de 09.12.2006. Atat s-a incasat, 721 de lei. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Ghergan, hello, hello, revino-ti! 
Dl. Ghergan Florian 
Conform contractului, il administreaza aceasta firma. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Lasa contractul! Cine iti aduce venitul, cine-ti da banii? Cine  iti da,  

domnule Ghergan, cine-ti da banii?  
Dl. Ghergan Florian 
Domnule Primar, contractul acesta este prost facut. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Asta este altceva. Domnule Ghergan, cine-ti da banii? 
Dl. Ghergan Florian 
Despre contract vorbim. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Ghergan, lasa-ma unde vorbesti dumneatale. Cine iti da banii? 

Copii, da?!  
Ce vrei sa faci cu copii aia? 

Dl. Ghergan Florian 
Domnule Primar, dam de gratis. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
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Aici  trebuie sa ajungem. Cine iti da banii? 
Dl. Ghergan Florian 
De gratis dar nu imbogatesti o alta firma. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Tu de duci cu castigul tau de 25 de milioane? Nu, copilul tau sau miile de 

copii saraci. 
Dl. Ghergan Florian 
Dar atunci, luati-l la Primarie si faceti dumneavoastra investitia. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Ce a  facut Primaria? Eu asta vreau., luati-l. 
Dl. Ghergan Florian 
Nu este adevarat pentru ca in contract scrie altceva. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Rezolvati problema atunci, veniti si implicati-va. 
Dl. Ghergan Florian 
Faceti o alta propunere. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu, facem ce spuneti dumneavoastra, ca de aceea suntem executiv. Dar, 

cand vad ca dumneavoastra incurcati lucrurile si nu vedeti scopul acestui 
pantinoar… Cui il adresam? Copiilor, da?! Cate sute de mii sa cer copiilor saraci?  

Dl. Ghergan Florian 
Domnule Primar, treceti-l la Primarie, faceti-l de gratis si noi, Consiliul local 

sa subventionam toate cheltuielile. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Corect, asta este altceva. 
Dl. Ghergan Florian 
Asta este propunerea. V-am spus ca acest contract nu este bun. Asta va 

spun. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da. Poate ca se faceau cu mult mai repede dar din cauza ca nu au fost 

facute ca si castig pentru Consiliul local, nu le-au facut multe Primarii. Acum abia 
le fac. 

Dl.Ghergan Florian 
De acord. 
Dl.Tonea Vasile  
Nu pentru Consiliul local, ci pentru asociat.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Care asociat? Domnule, te bate Dumnezeu, domnule Tonea, cum nu se 

poate mai rau. Care a castigat din patinoarul ala? Cat a functionat? Nu-ti este 
dumneatale asa un pic..? Cat a castigat omul ala, Dumnezeu sa-l ierte, sa-l tina?! 
Domnule Tonea, te bate Bunul Dumnezeu. Cat domnule? Cand a castigat din 
patinoar? Din patinoarul Devei a castigat  ceva?  

Dl.Tonea Vasile 
Asta era scopul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Stiti cate costuri au fost? Aia este altceva. Si dumneatale, dragutul de 

dumneatale si partidul dumneatale ati facut totul pentru tine. Pentru ce ai facut?  
Dl. Tonea Vasile  
Domnule Primar, eu cobor la nivelul dumneavoastra, dumneavoastra nu 

urcati la nivelul meu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Nu mai vorbiti dumneavoastra, domnule Tonea.  Faceti, coborati 
dumneavoastra si vedeti ce cheltuieli sunt acolo si ce se face acolo. Iar de 
functionat, a functionat numai 2 luni, domnule Tonea. Atat a functionat anul trecut. 
Propriu-zis, in ianuarie si februarie pentru ca in martie deja a fost inchis. Am  fost 
obligati din cauza timpului, a temperaturilor. De aceea  il acoperim. Nu l-am 
acoperit. Anul trecut  cand a fost de bine de rau inghetul acela, ploua. 

 
 
 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, il trecem la Primarie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Si atunci, daca am prins European Drinks si Coca-Cola care ne da prelata 

gratis. Suportii aia trebuie sa-i suport, nu copii aia. Asa, pot sa pun 200 de mii 
intrarea si asta este. Adunam banii si ii terminam pe toti. Nu mai merge nimeni la 
patinoar la pretul ala. Dar, haideti sa gasim impreuna daca vrem sa rezolvam. Asa 
facem populism in fata presei si ne aratam fiecare muschii nostrii. Patinoarul nu l-
am facut pentru beneficiu si pentru nu stiu ce castig si nici pentru castigul mortului. 
Aia sa nu-mi spui dumneatale ca a castigat mortul de pe patinoar, ala sa-i fi fost 
castigul si sa-ti fie si dumneatale. Dar, iti spun eu ca nu a castigat omul acela nimic 
de pe patinoar. 

Dl. Tonea Vasile 
Coborati atat de jos… 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu cobor jos, altii coboara. Voi veniti sa-mi reprosati ca ala l-a facut ca sa 

se imbogateasca?! Mi-e jena, domnule. O tara intreaga i-a pe baza pioneratului 
nostru. Stiu sa cumpere. 

Dl. Kovacs Francisc 
Toata lumea este de acord ca Deva are nevoie de patinoar. Problema care 

se pune.. Domnul Ghergan a facut o propunere, sa luam noi, Primaria, sa 
administram noi si vorba aceea, copii din Deva sa nu plateasca. Nici asta nu este o 
solutie pentru ca, totusi nu avem noi posibilitati, Primaria, sa facem. Eu va propun 
urmatorul lucru. Studiu de Fezabilitate pentru acest proiect de acoperire a 
patinoarului, sa fie suportat de noi, sa modificam contractul. Dar, in ceea ce  
priveste finantarea executiei, sa obtinem din fonduri europene.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
Pe pensionari ii ascultam dar va rog frumos sa nu ne mai bagati si pe noi. 

Ne mai trimiteti intr-o vale. Lasati-ne si dmneavoastra, va rog frumos, cu fondurile. 
Faceti dumneavoastra programul, domnule Kovacs, sa va dea, sa vedem cu ce va 
ajuta fondurile europene?! 

Ne aruncati si dumneavoastra in neant ca nu sunt destui aici care nu fac 
nimic si numai vorbesc. Vorbesc, sa spuna.  

Noi trebuie sa facem un singur lucru. Daca domnul Ghergan a propus, si 
aici ii dau dreptate, dansului ii dau dreptate, pentru achizitionarea la Primarie. 
Singurul meu lucru, ca sa nu ma trimiteti din nou la povesti la rautatea pe care o 
aveti cativa dintre voi, dintre dumneavoastra-ca nu pot sa o spun altfel, este sa 
veniti sa calculati dumneavoastra pretul, cat costa. Intelegeti? Cat costa! Eu v-am 
spus pretul instalatiei, toata lumea e martor public. Sa se consemneze in procesul-
verbal. Restul cheltuielilor le calculati dumneavoastra ca altfel,  risc sa ma duceti 
pe o alta pista, cat sunteti de demagogi  unii  sau sunteti toti si veti zice “aoleu, nu-
mi convine acest pret, acest pret este prea mare”. Nu! Sa mearga  o echipa sa 
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vada cat am dat, cat costa realizarea, sa vedem  cat a  cheltuit, ce este la fata 
locului, vedem cat costa  in totalitate. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, sunt facturi.  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Facturi, exact si sa le aprobam. Florine draga, vrei sa faci tu asta? 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar… 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu il propun pe Florin sef de comisie si fiecare sa numeasca cate un 

consilier, grupurile. Unul. Uite, de la PNL nu trebuie doi, chiar daca sunt mai multi. 
Sa fie un singur reprezentant de la PNL in aceasta echipa si sa faceti evaluarea. 
Propuneti saptamana viitoare, am votat,  facem o sedinta extraordinara, si il 
preluati la Consiliul local daca va aduce atatea bucurii si beneficii. Daca va aduce 
dar, va spun ca nu va aduce. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, daca este  pacoste, ne trebuie pentru copii, spune-ati 

inainte. Daca este pacoste si este pacostea noastra, haideti sa o luam la Consiliu, 
domnule si atunci rezolvam problema. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Dar, dumneavoastra sa conduceti comisia. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar,  stai un pic. Asta este o propunere, asta nu trebuie sa se 

intample. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
O propunere dar sa nu crezi ca, cad in capcana si nu o fac si ma duci cu 

presul ca las ca propun si continui cu comisia 7 ani de acum inainte, in stilu-ti 
caracteristic. Nu! Ori esti eficient ca mine – ca de aceea sunt aici, te duci in 3 luni 
si-l faci. 

Dl.Ghergan Florian 
Stiti care este diferenta intre noi? Eu sunt consilier si dumneavoastra sunteti 

executiv si trebuie sa executati ceea ce spunem noi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Exact, dar sa si faceti. 
Dl. Ghergan Florian 
Asta este diferenta intre noi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Eu nu pot veni cu un alt proiect sa nu-l acceptati si pe ala. 
Dl. Ghergan Florian 
Vorbim acum, batem apa-n piua. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu batem apa-n piua, avem drept la replica. Spuneti ca este un castig 

pentru dumneavoastra sau pentru noi. Nu este castig. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu am spus ca este castig. 
Dl.Vasiu Traian 
Aceasta asociere, pe mine personal nu ma deranjeaza o asociere intre 

Consiliul local si un alt prestator de servicii. Sunt o gramada de asocieri care merg 
foarte bine. Sigur, inclusiv varianta domnului coleg Ghergan dar, de ce nu pot sa 
las o asociere cu un prestator de servicii care de fapt imi face toata treaba, mi-o 
rezolva.  
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Dupa aceea, cele doua articole introduse in Actul aditional. Cum spunea si 
colegul Oana,  acel ultim punct se regaseste in punctul e). Mi se pare firesc. 

Dar problema pe care ati spus-o dumneavoastra, domnule Primar, de pret, 
nu stiu daca pretul… poate fi si gratuit pentru unii. Fiind un patinoar care este cu 
activitate permanenta.. Eu am vazut, am fost la meciuri de hochei, am fost vara. 
Patinoarul acela oricum aduce venit. Sigur, este o investitie care se va amortiza in 
timp. Eu ca si Primarie,  ca si Consiliu local, inclusiv partenerul, noi castigam niste 
bani. De ce sa nu facem acest acoperis? Cu ce ne deranjeaza? Nu mai povestim 
de zona. Este o zona care ajunge la un nivel, zona turistica si de agrement. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ati spus foarte bine. El putea sa ramana si asa dar am avut doua aspecte. 

Una, il folosim si vara  si iarna ca sa pot  sa patineze si cand ploua sau cand ninge 
abundent, mai ales ca prelata va fi donatie de la una din cele doua firme, probabil 
de la Coca-cola ca are produse mai diversificate. Desi, daca era sa ma acuzati, ma 
acuzati  “domnule, face cu European Drinks ca are o relatie sa zicem cu firma 
respectiva”. Nu, prefer Coca-cola. Am fost lamurit ca este mai bine sa vindem 
produse coca-cola. Am rezolvat o problema. 

A doua problema mare de care ne-am lovit, este ca parintii care vin din 
timpul serviciului, dupa o zi de frig, ca nu toti lucreaza in birou ca Mircia sau ca 
domnul Ghergan, unii lucreaza pe santier, si vine cu copilul de mana si am spus 
decat sa stea in birt in cartier mai bine ii fac un restaurant unde poate sa vada 
copilul in timp ce patineaza si sa stea linistit o ora la caldura, sa nu stea in frig. 
Asta a fost optica. Daca doriti sa nu le facem, scriem domnule, nu le facem. Eu nu 
cred ca am gandit-o rau, din nici un punct de vedere. Mai ales ca zona arata urat 
acolo, din toate punctele de vedere. 

Dl. Vasiu Traian 
Orice proiect construiesti, la orice teren indiferent ca este fotbal sau 

patinoar, se face cu acoperis. Este firesc, ii dai utilitate pe toata perioada anului.  
Dl.Viceprimar Inisconi Ioan 
Cred ca aici au intrat in discutie doua proiecte de hotarari. Trebuie sa stiti ca  

asocierea care este intre Consiliul local si societate, este perfect valabila. Nu are 
importanta cine este proprietarul ei sau patronul ei.  In decursul  celor  25-49 de 
ani, ei se pot schimba, ramane ea ca institutie, ca persoana juridica. Rezilierea 
unei astfel de intelegeri ar trebui sa va puna in situatia de a stii ce inseamna acest 
lucru pentru Consiliul local, daca trebuie sa platim ceva si cat. Cred ca ar trebui sa 
luati in considerare proiectul de hotarare punct cu punct si acolo unde  nu sunteti 
de acord vis-à-vis de  a plati sau a nu plati colaboratorului, SC Elisabeta,  o 
anumita parte din lucrari. Asta sa hotarati, sa nu discutam daca vin copii sau daca 
nu vin copii. Sa vina  copii ca de aceea il facem. Cred ca patinoarul nu s-a facut 
pentru un castig a Consiliului local ci pentru bucuria copiilor din Deva si asa trebuie 
sa ganditi dumneavoastra. Acum trebuie sa votati. Daca  sunteti de acord ca o 
parte din banii contribuabililor – tot a parintilor care vin cu copii, chiar daca 
lucreaza intr-un birou sau altundeva, merita sa o suporte Consiliul local chiar daca 
este in parteneriat cu un privat.  

La punctul doi,  daca se da un acoperis de gratis, de nu stiu cate milioane, 
asta discutam. Merita sau atata este investitia de 300 de mii de euro? Rupeti-o, 
pentru ca asltfel aici putem povestii, scriu ziarele ca suntem mai mult sau mai putin 
pentru cetateni dar asa se pune problema.Eu cred ca patinoarul trebuie sa mearga 
in Deva si sa mearga pentru copii. Daca vom putea subventiona intrarea, sa zicem 
ca este gratis, ca renuntam la ceea ce trebuie sa dea el, Consiliul local, o facem si 
asta.  
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Ati spus foarte bine,  facem o gramada de facilitati pentru toata lumea dar 
pentru pensionari 20 de milioane nu putem face.  Trebuie gasita calea legala, ca 
exista ceva. Ii schimbam, nu-i mai  spunem Casa de Ajutor Reciproc, ii spunem 
asociatie.  

Aici facem ceva pentru copii. 
Dl.Blendea Zamfir 
Sunt cateva activitati si ma refer la stranduri, gradini zoologice si patinoar, 

acestea nu aduc profit niciunde. Cineva suporta cheltuieli. Ca le suporta 
comunitatea… Daca urmarim partea profitabila aici, nu o sa o avem niciodata. Cu 
Strandul avem experienta. A fost la noi atatia ani si nu a dus decat pierdere si 
pierdere aduce indiferent  pentru ca nu poti sa mergi cu costuri atata de mari. 

Domnul Primar a spus o chestie. Domnule, nu poti sa cresti tariful prea mult 
pentru copii. Haideti sa vedem ce putem face cu treaba aceasta ca ne impotmolim 
prea mult aici.  

Profit nu va aduce, indiferent al cui va fi. Trece la Primarie, preia Primaria 
toate acestea. Ca se face un acoperis, acela nu este decat investitia in patrimoniul 
Primariei. Acela nu poate sa-l bage pe cheltuiala lui, sa recupereze, nu are cum. 

Dl.Panduru Carol 
Important este ca acest patinoar trebuie sa functioneze si nu neaparat 

pentru noi, pentru copii in primul rand.  
Dl.Tonea Vasile  
Vad ca discutia se canalizeaza pe alta directie. Haideti sa spunem ca nu 

sunt chiar asa de negru cum vrea sa creada domnul Primar. Sa zicem ca facem 
noi investitia, acoperisul, Primaria Municipiului Deva in scopul asa, al mentinerii 
pretului cat mai jos pentru intrare. Bun. Atunci, eu va propun –  sa ma faceti partas  
sa votez aici desi ma mai gandesc vreo 20 de secunde.. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nici noi nu le stim pe toate, domnule Tonea dar ne-am lovit de niste greutati 

in care merita sa pui mai rau. Au fost lucruri cu care nu am putut sa vin in fata 
dumneavoastra sa ma plang. Au furat antigelul, au spart motoarele, au rupt  stalpii 
de iluminat. In februarie erau -2 grade cand ploua sau ningea, cand era lapovita 
incat nu au putut patina. Florin intreaba, “unde ai pus valoarea?” 

Dl.Ghergan Florian 
Nu erau ale noastre.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
M-am adresat spre firma. A decedat. Acum o rezolv, nu o las  neincasata.  
Dl.Ghergan Florian 
Eu am vrut sa va arat ca ati facut niste investitii si nu era a noastra. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Si eu iti arat ca o sa recuperez taxa in totalitate in acesta saptamana. La 

urmatoarea sedinta vin si iti arat factura platita. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu asta este problema. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu asta este problema ca tot de la copii o iau. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu asta este problema, exact. Trebuie sa gasim o solutie sa mearga 

patinoarul. 
Dl.Tonea Vasile  
Ca sa fiu de acord cu amendamentul acesta, sunt nevoit sa va propun un 

amendament la vechiul contract de asociere. La art., 13, la vechiul contract nr.5 
spune asa: “Consiliul local va incasa trimestrial un procent de 20% (..)” si eu 
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propun 30% pentru ca este si partea noastra de investitii, “din profitul brut calculat 
ca diferenta intre veniturile rezultate in urma exploatarii activitatii ce face obiectul 
prezentului contract si cheltuielile curente ale acestuia,  dar nu mai putin de ..” si 
eu propun 4500 de euro/ an. 

In conditiile acestea, daca se accepta amendamentul meu votez “pentru”, 
daca nu, nu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, eu sunt de acord cu treaba aceasta. 
Dl. Oprean Nicolae 
Anul trecut pretul era 70.000 lei. Acum este 40.000 lei, domnule Tonea.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnul se refera la… 
Dl. Oprean Nicolae 
Se refera la profit. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, domnul Tonea a spus, la investitia noastra imediata sa…. 
Dl. Oprean Nicolae 
La beneficiu. Atunci ma duc si fac biletul 70.000 lei. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Propunerea dumneavoastra este una, propunerea lui Nicu este sa ramana 

asa. Propunerea mea este sa fie la mijloc, sa fie 25% si 4000. 
Dl.Tonea Vasile  
Domnule Primar, domnul Nicu are dreptul sa faca propunere in Consiliu?  
Dl. Oprean Nicolae 
Sunt partener. 
 
 
Dl.Tonea Vasile  
Nu conteaza. Maine poimaine voteaza aici. 
Dl.Panduru Carol 
Domnule Tonea, ati propus 30%  din profitul brut si  4.500 euro/an. 
Dl.Tonea Vasile 
Da. 
Dl.Panduru Carol 
Altii au propus 25% cu 4000. Este bine? 
Dl.Tonea Vasile  
Nu a fost propunerea mea. 
D-na Secretar Sarbu Laura  
Amendamentul a fost la punctul 13 
Dl.Kovacs Francisc 
Si eu am propus ceva. Noi sa suportam finantarea proiectului respectiv 

Studiul de fezabilitate si finantarea sa o obtinem din fonduri nerambursabile. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Daca ne-am lua dupa povestile finantarilor, oamenii astia nu ar mai face 

nimic in Deva. Strazile cu care ati venit la noi, si acum se repara. Nu se facea nici 
una daca era dupa finantari, dupa fonduri europene. 

Dl.Panduru Carol 
A fost o propunere cu 25%, nu mai putin de 4.000 euro/an. Cine este 

pentru? 
Dl.Ghergan Florian 
Stati putin. Eu am propus sa treaca la Primarie. Puneti si amendamentul 

meu. 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Sunt 3 amendamente.  
Dl.Vasiu Traian 
Vreau sa-i raspund domnului consilier Kovacs. Fondurile europene incep sa 

se propuna din septembrie si pot dura si 3 ani de zile. Nu putem vorbi acum de 
fonduri europene. 

Dl.Panduru Carol 
Propunerea domnului Tonea a fost de 30% si nu mai putin de 4500 euro/an. 
 S-a votat cu 2 voturi pentru (Dl.Tonea Vasile si Dl. Pogocsan 

Ferdinand), 
        14 voturi impotriva si 
                                2 abtineri  (Dl. Blendea Zamfir si Dl. Ghergan Florian)  
A doua propunere, preluarea de catre Consiliu. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
Aici o reformulam. Preluare, si atunci solicit consilierilor sa voteze impotriva 

ori, daca se formuleaza cu amendamentul in care domnul Ghergan sa fie sef de 
comisie sa mearga, sa vina cu o propunere. 

Dl.Ghergan Florian 
Eu am propus. 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
Nu ne mai aruncati pe o banda din aceea si nu mai munceste nimeni. 
Dl.Ghergan Florian 
De ce sa nu munceasca? 
Dl.Primar  Mircia Muntean 
Bun. Atunci sustineti-o asa si eu solicit consiliului sa nu o voteze cu 

amendamentul acesta. 
Dl.Panduru Carol 
Propunerea domnului Ghergan a fost sa fie preluat de Consiliu. Cine este 

pentru? 
 S-a votat cu 2 voturi pentru (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian), 
                              14 voturi impotriva si 
                                2 abtineri (Dl. Kovacs Francisc si Dl. Pogocsan 

Ferdinand) 
A treia propunere, 25% si nu mai putin de 4.000 euro/an. Cine este pentru? 
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                

           Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot,  

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                

 D-na Luchian Mirela 
Din punct de vedere urbanistic, la punctul e) scrie clar sa se proiecteze 

pentru obiectiv si a fost emisa Autorizatie de construire care se prelungeste iar la 
litera i), este acoperis. Sunt doua puncte distincte. 
            Dl.Panduru Carol   

Este bine asa cum este prezentat. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare, tinand seama de 
amendamentul votat.   

 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
 S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                                  2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                                  1 abtinere (Dl.Kovacs Francisc)                                
A fost adoptata Hotararea nr.16/2007 

Punctul 16  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Acoperire Patinoar Deva” 
D-na Petrica Mihaela  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
 
 
 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru, 
                     2 voturi impotriva (Dl.Tonea Vasile si Dl. Ghergan 

Florian) si 
                    1 abtinere (Dl. Kovacs Francisc) 

A fost adoptata Hotararea nr.17/2007 
Punctul 17  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens giratoriu la intersectia 
str.Horia cu DN 7 din municipiul Deva; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Tonea Vasile 
Vreau sa spun din capul locului ca eu inteleg actiunea aceasta de a face 
ceva  

modern, de a fluidiza si de a realiza dupa tehnici  europene dar, am impresia  ca 
se abuzeaza. La fiecare intersectie ca se intalneste strada Scorusului cu a Merilor, 
facem intersectie. Eu inteleg ca trebuie sa fluidizam circulatia acolo unde se 
creaza probleme, ambuteiaje, este circulatie mare dar nu la 2 intersectii prin Micro 
15 sau nu mai stiu pe unde. Acesta este un aspect. 
 Al doile aspect pe care-l contest este pretul exorbitant.  Nici randul trecut nu 
a putut sa-mi dea nimeni un raspuns edificator. La preturile care se pun aici, 7,10,5 
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unele 13 miliarde...Se contruieste o  vila, gata finisata si gata de inchiriat la 3-4 
miliarde.  Noi facem un sens giratoriu, punem 2-3 lampadare, o masina de pamant 
si cateva flori acolo. Ce costa miliarde la treaba aceasta?Acestea sunt preturile 
care pe mine ma ingrozesc.  

Pe Grigorescu acolo, am vazut la buget ca ati propus un wc. Domnule, 
acolo traim in secolul  al XVII –lea sau al XV-lea. Si noi ne propunem  lucruri asa 
de marete si aceia, la doi pasi de noi,  traiesc in mizerie. Acolo este o cloaca de 
mizerie. 

Haideti sa mai taiem putin din avantul acesta cu sensuri giratorii peste tot si 
sa facem si alte lucruri. Pentru mine nu se justifica si imi da senzatia ca cineva se 
grabeste sa cheltuie niste bani. Ori se termina mandatul, ori....si trebuie sa 
cheltuim banii indiferent in ce fel. 

Dl.Vasiu Traian 
Domnule Tonea, daca-mi permiteti. Toata Europa, care este in U.E. de 

cativa ani de zile, are sensuri giratorii la orice intesectie cat de cat importanta, nu 
numai la intersectiile foarte mari. Sigur, costurile sunt diverse. Aici sunt si fel de fel 
de retele subterane, sunt tot bani care sunt de cheltuit. Nu este vorba numai de 
niste pamant si de niste flori. Inclusiv protectia pamantului se face cu niste 
materiale textile speciale care costa. 

Dl.Primar Mircia Muntean   
Ma bucur  ca poate impreuna gasim, dar repet, sa gasim, nu sa spunem 

numai asa, la nivel de cuvinte in cadrul Consiliului local ci, asa cum aveti liber la 
aceste studii, oricand va stau la dispozitie sa le analizam sa-l chemam pe 
proiectant la noi sa vedem de ce a spus asa.  Poate  exista variante de 
imbunatatire cu piatra de granit sa nu mai punem piscoturi ca vedeti cum se 
degradeaza intr-un an doi si  ridica alte suspiciuni pe urma.  Exista retele, asa cum 
spunea domnul Traian. Impreuna putem sa gasim toate variantele. Acestea sunt 
sumele prevazute de proiectant. Nu cred ca din primarie Radu sau Sofron vine sa 
va arunce "uite domnule, asta o vreau eu si astea sunt sumele, ca asa mi-a spus 
mie Primarul".  Nu am facut gestul acesta niciodata fata de niciunul dintre colegii 
mei. Cum de altfel, nici nu-mi convine ca de fiecare data sa mergem cu varianta 
subdimensionata, desi daca se doreste o practica mi se pare mai corecta. Sa 
mergi pe valoare subdimensionata si pe urma sa adaugi in act aditional. Stiti cum 
se ridica in Consiliul tot timpul problema ca, daca s-a licitat cu atat  si a castigat la 
pretul acesta, de ce acum vine cu act aditional. De ce vine?  Pentru ca niciunul nu 
poate estima in totalitate ca este si retea. Totdeauna poate sa apara retea in 
subteran, alta decat cea prevazuta. 

Dl. Vasiu Traian 
Domnule Primar, orice fluidizare de trafic intr-o intersectie scoate in 

evidenta retele noi. 
Dl.Primar Mircia Muntean   
Asta nu o mai discut. Daca ne-am apucat de o treaba acum, sa largim toate 

drumurile, inclusiv DN 7 care este strangulat la ora actuala. Sigur ca, vom continua 
si cu intersectiile ca doar nu o sa reluam in fiecare an. Va veni alt primar, alta 
conducere, alt consiliu si va directiona banii in alta parte. Acum daca ne apucam 
aici, acum sunt si lucrarile ISPA, vrem sa  facem toate astea de infrastructura, nu 
toata ziua reparam drumuri. 

Nu le-am mai reparat de la Radu Balan, fie iertat. 
D-na Mihet Daniela 
Pentru cei care circula in Europa.. Sustin argumentul domnului Vasiu. Nu se 

poate ca in orasele civilizate europene sa nu existe un sens giratoriu in fiecare 
intersectie.  
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La intersectia in cauza, se produc foate multe accidente.  Eu locuiesc acolo 
si lucrez in preajma si stiu ca sunt probleme foarte mari. Devenii abia asteapta sa 
se realizeze acest sens giratoriu.  

Exista intersectia b-dul 22 Decembrie cu str. D. Zamfirescu, cu str. Liliacului 
si str. D. Voda si este o nebunie cand se circula in orele de varf. 

Accidentele se produc din cauza celor care vin din exteriorul Devei si nu stiu 
ca  trebuie sa acorde prioritate la acea intersectie cu bulevardul, chiar acolo in fata 
la  fostul Lido.  

Este foarte importanta si deveni se bucura. Nu mai trebuie intarziat. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Presedinte, sigur ca toata lumea si toti consilierii sunt de acord sa 

modernizam Deva.  Problema noastra este ca putin exageram. Acum facem Studii 
de fezabilitate in toate intersectiile? Domnule Primar, nu avem cum sa le facem pe 
toate anul acesta. Pana  cand ajungem sa le facem, sigur le modificam de cateva 
ori. Problema este ca sunt foarte multe. Haideti sa  discutam foarte serios. Noi, 
anul acesta, cate credeti ca  se pot face?  Doua sau trei. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Toate 9. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar, hai domnule ca nu o sa fie, dumneatale stii ca nu. 

Uita-te  aici. Haideti sa le facem pe acelea care sunt importante, cum spune 
doamna, unde este aglomeratie. Acolo, la Piata Arras. Sigur ca trebuie facut. 
Probabil, inca unul la Gara sau aici in centru. Sigur, cateva dar haideti sa fim 
seriosi ca nu in asta o sa stam noi. 

Va citesc aici cateva. "Aprobarea Studiului de fezabilitate DN7 cu strada 
Horia".  

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Foarte important. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Viceprimar ! 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Iesirea inspre autobanda.  
Dl.Ghergan Florian 
Ati facut un Studiu  cate masini merg acolo. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Nu noi aleatoriu am stabilit numarul sensurilor giratorii. Am fost intr-o 

consultare cu Politia  rutiera a municipiului si a judetului. Dansii au recomandat 
unde sa facem. 

Dl.Ghergan Florian 
Ganditi-va ca toate aceste sensuri giratorii sunt pe DN7. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Sunt 3. 
Dl.Ghergan Florian 
Sunt DN7 cu str. Horia. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Intersectia DN7 cu str. Horia, b-dul N. Balcescu cu DN7 si  …. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Daca veniti cu un argument, domnule luati banii directionatii prin noi, prin 

Consiliu, pentru problema Grigorescu, sunt total de acord. Si eu sunt aici, de 
aceea suntem intr-o consultare ca merita sa dezbatem si atunci si dumneavoastra 
va folositi de lobby ca sa puteti sa puneti in practica un proiect al dumneavoastra si 
eu nu spun ca o sa ma laud cu el. 



 42 

Dl.Ghergan Florian 
Eu vreau sa va spun si dumneavoastra stiti ca, in zona  acestor sensuri 

giratorii trebuie redusa foarte mult viteza.  Deci, sub 30 km. 
Noi avem o singura posibilitate sa acolim Deva. Una singura, pe DN. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deocamdata, ca intr-un an doi se termina. 
Dl.Ghergan Florian 
Deocamdata. Nici nu trebuie sa punem prioritate anul acesta pentru ca 

atunci, din 30 in 30 de metrii se circula  tot cu 30 la ora. Uitati-va ce trafic este 
acum. Daca am reusi sa facem aceste  sensuri giratorii maine, va fi o coloana de 
la Simeria si pana la... ca nu se poate trece prin Deva. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Asta este discutabila, un pic discutabila. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu va spun ca sunt prea multe. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ati fost mult in strainatate si ati vazut. Stiti ce este, o poezie. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este o poezie. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Asa cum a spus domnul Tonea, daca directionati  spre ceva mai important, 

sigur ca nici eu nu sunt mafalda sa le stiu pe toate cel mai bine ar fi sa veniti cu un 
argument. Dar,  ca sa  stopati intentionat,  nu puteti stopa ca sunt  eu aici in functia 
asta. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, nu am spus ca stopam.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Spuneti domnule,  referitor la Grigorescu, sunt de acord sa taiem o 

intersectie si sa dam pentru str.Grigorescu dar gasiti cadrul legal  sa putem 
directiona banii acestia. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, sunt prea multe si prea multi bani in intersectiile astea si 

nu ne rezolva problema din oras. 
Dl.Panduru Carol  
Oricum, stiti foarte bine cum se circula. Din Kogalniceanu abia iesi in DN. 

Asta  este adevarul. Dincolo, in Dorobanti, la fabrica de matase,  la fel, foarte greu. 
Eu zic ca se va fluidiza traficul. 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Au fost 3 mari prioritati. Reducerea scuarurilor din Deva,  crearea parcarilor 

oblice si a sensurilor giratorii. Daca ne oprim la jumatatea drumului, este un proiect 
nefinalizat. Il  finalizam si pe urma nu mai avem treaba. 

Dl.Ghergan Florian 
Toate proiectele acestea sunt in bugetul pe anul acesta? 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Exact. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
De ce te supara? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu ma supara. Domnule Primar, este foarte bine. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
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Florine, daca vrei sa redictionam si eu fac lobby pentru treaba aceasta, se 
voteaza pentru treaba aceasta. Dar, ca sa vi sa te opui ca sa nu fac nimic ca asa 
vreau eu, ca am hotarat noi ca sa nu ne grabim,  aia nu vreau eu. 

Dl.Toth Andrei 
Domnule Presedinte, suntem la punctul 17. Pana la punctul 87 cred ca 

acoperim patinoarul si-l dam si in folosinta. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu suntem la sedinta de partid, suntem in consiliu.  

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si 
                      2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptata Hotararea nr.18/2007 
Punctul 18  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens giratoriu Zona Dacia 
Service din municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptata Hotararea nr.19/2007 
Punctul 19  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 
studiului  

de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens giratoriu la intersectia str.Victor 
Suiaga cu DN 7 din municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptata Hotararea nr.20/2007 
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Punctul 20  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Sens giratoriu la intersectia Bdul 
N.Balcescu cu DN 7 din municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru si  
                     2 abtineri (Dl. Tonea Vasile si Dl. Ghergan Florian) 

A fost adoptata Hotararea nr.21/2007 
Punctul 21  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare Piata Unirii din 
municipiul Deva; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Aici trebuia, nu mai puteam, totul era sufocat. Partea din fata  statuii 

distrusa. In spate aici, am incercat atunci in forta in decembrie ca altfel blocam de 
tot daca de Craciun nu as fi terminat treaba aceasta, sa fi vazut ce era in fata 
Minvestului si Bachus-ului. Intr-una, intr-una, masini peste masini. Nu poti intra la 
consiliu. Aici trebuie facuta cu o gandire ampla, modernizare totala.  
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Dl.Ghergan Florian 
 Astea sunt sume pentru ce s-a facut anul trecut sau sunt altele? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, astea sunt altele, urmeaza. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr. 22/2007 
Punctul 22  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe strada 
Carpati intre Bdul 22 Decembrie si str.M.Eminescu, pe ambele parti, din municipiul 
Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr. 23/2007 
Punctul 23  
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Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe strada 
Marasti intre str.22 Decembrie si DN7 din municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.24/2007 
Punctul 24  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Amenajare parcare pe Aleea 
Plopilor intre Bdul Dacia si str.M.Eminescu din municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.25/2007 
Punctul 25  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare str.Olarilor din 
municipiul Deva; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 
Dl.Tonea Vasile  
Eu am mai avut observatii de genul acesta. Haideti ca sa nu ma mai iau de 
orice  

chichita. Aici dumneavoastra spuneti in Expunerea de motive ca este 48,88 %. 
Deci, revine asupra unui proiect in procent de 48,88%. Nu stiu cine face, este 
profesionist sau nu este profesionist. Merge pe teren, vede, masoara, face ceva? 
Ca sa revin cu 48,88 % din proiect, este cam mult. 

Dl. Radu Petru Dorin  
 Conform legii, avem voie sa facem pana la 50% cheltuieli suplimentare. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cheltuieli suplimentare de 50%. Nu ai stiut de prima data? 50%? 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
 Ca specialist, ti se pare mult?  Raspunde domnilor consilieri. 

Dl. Radu Petru Dorin  
 Conform legii avem voie. 

Dl.  Primar Mircia Muntean  
 De ce se ia aceasta masura de siguranta ? 

Dl. Radu Petru Dorin  
 Ordonanta nr. 34 privind achizitiile publice stipuleaza acest lucru. Nu ai voie 
sa ai valoarea  mai mare de 50% din valoarea contractului initial. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cheltuieli suplimentare?  Noi facem aceleasi lucrari pe care le-am facut 
prima data. Asta este diferenta. Cum poate sa fie inca o data, se dubleaza pretul. 

Dl. Radu Petru Dorin  
 Este documentatia tehnica, daca au aparut la executarea lucrarii, daca s-a 
constatat ca sunt necesare lucrari in plus. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Tema de proiectare nu o dai dumneata? Cine  face tema? 

Dl. Radu Petru Dorin  
 Tema de proiectare, da. Dar, la executia lucrarilor s-a constatat ca necesita 
cateva lucrari suplimentare. 
 Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.26/2007 
Punctul 26  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Reducere scuar pe Calea 
Zarandului, sector cuprins intre Pasaj Superior si Intersectie cu strada Mihai 
Viteazu municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.27/2007 
Punctul 27  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Reducere scuar Piata Unirii, 
sector cuprins intre Piata Unirii si str.Libertatii din muncipiul Deva; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Tonea Vasile  
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Acesta este gata facut. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Haideti sa va spun ce vrem sa facem aici.  Vrem sa luam benzi de stocaj 
din toate  

partile. Acolo unde este terasa aceea de vara, o mai reducem 1 metru si  intram cu 
banda de stocaj ca  sa nu fie nevoie ca in orele de varf sa stam zeci de ore aici. 
Chiar si inspre piata, in fata la Posta veche sa facem o banda de stocaj, stiu eu, cu 
200 de m inainte de a intra in intersectie.  Masinile care o iau spre piata, sa poata 
sa se incadreze mai usor. Asta este varianta. 
 Ati vazut cat de mult a contat  numai in Dorobanti ca am facut pe forta 
noastra si pe efortul nostru iesirile acelea fie din Dorobanti spre dreapta, fie la 
intrare in Dorobanti.  Daca alea nu erau facute, acum  era perturbat traficul greu 
pana la Santuhalm, cateodata. Asta a fost dorinta noastra aici, pe Libertatii. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Sensul giratoriu? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sensul giratoriu sigur nu-l facem aici pentru ca este prea inghesuit. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.28/2007 
Punctul 28  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe strada Mihai Eminescu 
– zona Bejan, Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.29/2007 
Punctul 29  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Ulita Mare 
etapa II – sat Cristur apartinator municipiului Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.30/2007 
Punctul 30  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Scurta – sat 
Cristur apartinator municipiului Deva” 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.31/2007 
Punctul 31  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Sirni – sat 
Cristur apartinator municipiului Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.32/2007 
Punctul 32  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Garii – sat 
Cristur apartinator municipiului Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.33/2007 
 
Punctul 33  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare strada Dricuri – sat 
Cristur apartinator municipiului Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.34 /2007 
Punctul 34  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru investitia „Blocuri de locuinte sociale”; 
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D-na Petrica Mihaiela  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.35/2007 
Punctul 35  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru reabilitare „Monumentul Eroilor” din cimitirul str. 
Calugareni”;    

D-na Petrica Mihaiela  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

             Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.36/2007 
Punctul 36  
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Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate in vederea dezvoltarii Sistemului Informatic Integrat al 
Primariei municipiului Deva; 

Dl.Ciprian Rachita 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.37/2007 
Punctul 37  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind promovarea si 

depunerea proiectului „Zid de sprijin, str.Aurel Vlaicu, municipiul Deva” pentru 
finantare la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor – Administratia Fondului 
pentru Mediu; 

Dl. Hogman Ioan 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.38/2007 
Punctul 38  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe 
baza selectiei publice de proiecte, aprobarea fondului alocat din bugetul local al 
municipiului Deva pentru finantarea proiectelor de interes public pe anul 2007 si 
numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor; 

D-soara Tusa Izabela  
Din partea compartimentului de specialitate, propunem o modificare. In titlu 

sa nu mai apara  "aprobarea fondului". 
 Dl.Ghergan Florian 
 Si cum sa apara? 

D-soara Tusa Izabela  
Arobarea Ghidului si numirea comisiei de evaluare si selectionare a 

proiectelor. 
 
Dl.Panduru Carol 
Deci, sa nu mai apara "aprobarea fondului", sa fie doar Ghidul si numirea 
comisiei. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot, cu modificarea propusa 
de compartimentul de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.39/2007 
Punctul 39  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind stabilirea 

cuantumului taxei pentru ocuparea domeniului public in urma lucrarilor de spargere 
pe teritoriul municipiului Deva; 

Dl. Radu Petru Dorin  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
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Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 
Dl. Ghergan Florian 
Vreau sa intreb si eu de curiozitate, ca nu am aflat un raspuns in comisii. De 
ce  

reducem taxa aceasta? Pentru ca, ideea a fost cand am pus-o, sa fortam un pic 
oamenii  sa nu retina mult carosabilul ocupat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Va si explic. 

Dl. Ghergan Florian 
 Eu inteleg ca sunt investitii dar, haideti sa vedem. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este o chestie logica. Tot de la  dumneavoastra am invatat. Mie mi s-a 
motivat asa: daca vineri sau sambata se perturba activitatea din cauza unei 
defectiuni, nu va fi nimeni inainte de a incepe lucrarile unde sa plateasca firma. 
Lucrarea trebuie facuta, vineri dupa-masa trebuie sa intervina. 
 A doua chestie. Firma care este decapitalizata, daca merge pe cat de greu 
se aproba procedura asta, studiul de fezabilitate, banii ca sa-i acorzi pentru o 
lucrare, va dati seama, firmei atat i-ar mai trebui sa ii blocam si vreo  200 de 
milioane pe langa faptul ca el imi  executa lucrarile de 200 de milioane sau de 300  
ca sa-mi repare locul, eu sa-l mai blochez cu 200 de milioane  ca nu-i dau voie sa 
sape pana cand nu plateste taxa. Deci, impreuna cu oameni de la dumneavoastra 
am stabilit. Atunci, probabil ca s-au gandit, ne-am gandit impreuna sa o diminuam 
un pic. Degeaba cer mult dar,  zice ca Primaria cand a platit la timp. Noi spunem 
ca ni se par mari, este un alt aspect. Nimeni nu a spus niciodata Consiliului local 
pana acum ca nici Primariile nu sunt intotdeauna chiar asa de bun platitoare. 
Uneori, dureaza si 1 an de zile ca sa-si recupereze toata suma. Astea sunt 
conditiile bugetare. Fiecare stie ca, daca executa o lucrare la Primaria, ia  mai 
devreme sau mai tarziu. 

Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar, aceasta taxa era  sa fortam pe cei care lucreaza, sa faca 
repede lucrarea.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sa repare. 

Dl. Ghergan Florian 
 Sa lucreze 5 metri, sa acopere, sa mai lucreze 5 metri si sa acopere ca 
atunci  nu se apuca sa sape toata strada si o lasa de primavara pana toamna 
desfacuta. 
 Daca noi reducem aceste taxe, nu au nici o problema. Vreau sa urmariti 
dumneavoastra, numai de curiozitate, cati bani s-au adunat. Nu ma intereseaza 
cuantumul, numai sa vedeti, s-a facut treaba aceasta, a venit cineva sa plateasca. 
Eu cred ca nu. 
 Dl. Szots Ludovic 
 Nu cunosc suma exact, ca nu intra banii la mine. S-a platit. Daca vreti, cei 
mai rai platitori sunt Apaprod si Calor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Dar, de ce  s-a micsorat? 
 Dl. Szots Ludovic 

De ce am venit cu aceasta solicitare de promovare a acestui proiect de 
hotarare?  Pentru ca,  este o taxa diferentiata  pentru ocuparea domeniului public. 
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Pana acum era 20 de mii/mp/zi, exact ca si pentru cel care vinde  ceva pe 
marginea trotuarului. 

Sunt de acord ca nu este o suma foarte mare dar este o taxa prohibitiva.  
Dl. Ghergan Florian 
Cu ideea aceasta ca Apa Prod-ul si Calor-ul nu plateste, nu sunt de acord. 

 Dl. Szots Ludovic 
Daca ne uitam cine a facut  spargeri in oras... 
Dl. Ghergan Florian 
Puteti sa schimbati conducerea, puteti sa faceti alte propuneri  daca nu sunt 

buni cei care sunt. 
Dl.Viceprimar Inisconi Ioan 
Eu cred ca problema nu este ca se reduce taxa de 20 mii lei, ca este mult. 

Este bine ca se reduce taxa. Nu se respecta altceva, garantia pentru refacerea 
lucrarilor. Am fost in oras si am gasit pe cineva care facea spargere in oras fara sa 
plateasca nici taxa, nici garantie. In conditiile in care am vrut sa amendez 
societatea respectiva, am avut alte probleme. Nu avem proces-verbal de amenda. 
Nu il putem amenda pentru ca nu gasim in Primaria Deva un model  de proces-
verbal. In al doilea rand, daca persoana respectiva cunoaste pe Primar, sau pe 
Viceprimar, sau pe Director,  spune pe asta nu putem sa-l amendam. De ce? 
Pentru ca intervine pe langa ala. Sa intervina! Haideti sa terminam o data cu 
treaba aceasta si  sa aplicam exact cum am hotarat data trecuta. Garantia sa se 
ia, sa vina aici. Daca nu o reface in 2-3 zile, sa executam noi lucrarea. Dar, taxa pe 
metru si zi este mare. Intr-adevar, aia nu-i mai recupereaza omul inapoi. Daca este 
de buna credinta, garantia i se da dupa 3 zile inapoi sau dupa 5 zile dar taxa este 
a noastra. 

Acolo este problema. Haideti sa urmarim lucrarile si sa-i amendam pe aceia 
care nu respecta. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.40/2007 
Punctul 40  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii si modernizarii la cantina Liceului Pedagogic 
Sabin Dragoi Deva”; 

Dl. Gros Daniel  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Oana Dorin 
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Aici am o problema. Stiu ca noi am dat o hotarare de Consiliu local prin care 
s-a stabilit ca fiecare consilier este la consiliu de administratie din licee, scoli, face 
parte. 
 Desi aceasta hotarare s-a comunicat la toate institutiile, eu fac parte din 
Consiliul de administratie al Liceului Pedagogic Sabin Dragoi si niciodata nu am 
fost invitat. Eu va declar de acum ca ma abtin la acest proiect pentru ca, facand 
parte din Consiliu de administratie,  trebuie sa iau legatura, sa fiu cel putin invitat 
sa mi se spuna. Ei vin sa ne ceara la consiliu bani, sa-i ajutam, sa facem dar 
niciodata nu m-au invitat. 
 Scoala trebuie sa comunice consilierului ca este consiliu de administratie  in 
data de..., cu cateva zile inainte. Niciodata nu m-au invitat desi m-am intalnit cu 
directorul si i-am spus,  va rog anuntati-ma. 
 Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
 Fie Ardelean, fie Pogocsan. 

Dl.Oana Dorin 
 Toti in aceasta situatie suntem. In consecinta, ma abtin la aceasta hotarare. 
            Dl.Panduru Carol   
 Mai sunt colegi care nu au fost chemati in Consiliul de administratie? 

Dl.Oana Dorin 
Da. Sau sunt  colegi care au fost chemati numai o data. Eu nu am fost 
chemat. 

            Dl.Panduru Carol   
Cine se ocupa de treaba aceasta, sa anunte totusi. 

 Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
Sa  facem o adresa la conducerea scolilor, sa se respecte hotararea 
Consiliului local,  

sa fim informati si sa ne anunte din timp cand este Consiliu de administratie in 
scoli. 

Dl.Oana Dorin 
 Eu ma abtin. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru si  
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                      1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 
A fost adoptata Hotararea nr.41/2007 

Punctul 41  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reabilitarea retelei de canalizare incinta si zona limitrofa 
Colegiul Tehnic Dragomir Hurmuzescu Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.42/2007 
 
 
Punctul 42  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si ferestre, zugraveli 
interioare Gradinita cu program prelungit nr.2 Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.43/2007 
Punctul 43  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reabilitare Camin Cultural Archia”; 
Dl. Gros Daniel  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Tonea Vasile  
M-am uitat la proiectul acesta, la pretul  investitiei care se preconizeaza a 
se realiza  

acolo,  mi se pare impropriu. 5 miliarde 680 si ceva de milioane este o suma 
mare.Mai bine facem ceva nou. Nu stiu daca merita sa reabilitam cu 6 miliarde.  
 Dl.Panduru Carol 
 Probabil ca structura veche va ajunge la o calitate. Probabil o constructie 
noua ar ajunge la 10 miliarde. Un studiu s-a facut in acest sens. 

Dl.Tonea Vasile  
 Mi se pare exagerat. Sunt 3 camere acolo. 6 miliarde? 
  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Zona se va dezvolta cand vom finaliza si drumul. Noi putem pe parcurs sa 
luam o parte din bani si sa-i punem la reamenajarea drumului, daca consideram 
necesar. Cred ca trebuie facut si pentru satele acestea ceva. Ei isi desfasoara 
acolo activitatile. 

Dl.Ghergan Florian 
 Suma este mare. Nu a spus nimeni sa nu facem dar pentru 3 camere 5 
miliarde ?! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ghergan, nici nu putem face asa. Aici ne ridicam si spunem ca 
suma este mare. Dincolo unde  achizitionam  spatiu cu 5 miliarde, spunem ca este 
extraordinar de mare. Astea sunt sumele. Cand sunt mari ? Cand cumparam sau 
cand reparam? In fond nu le facem noi,  tot pe baza de proiect tip. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, eu ma gandesc daca reparam acum numai 3 camere 
acolo  si ne costa 5 miliarde, cand o sa trebuiasca sa reparam ce am cumparat 
acum ca sa putem face  Politia Comunitara,  o sa dam pe spate cat o sa fie. 
Trebuie si acela compartimentat. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu trebuie, este compartimentat. 
 Dl.Szots Ludovic 
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 Noi ne-am deplasat la fata locului si caminul de la Archia este intr-o stare 
deplorabila. Acum, in ceea ce privese calculele facute si costurile, aici las la 
parerea fiecaruia dar de la consolidarea fundatiei si pana la acoperis trebuie lucrat. 
 Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
 Consolidarea fundatiei? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Mai bine facem unul nou. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Cu 200 de apartamente pentru tineri pe care le veti incredinta 
dumnevoastra, consiliul, si 200 pentru parcelele pe care le-am dat, vor fi 400 de 
familii, plus copii. Poate sa ajunga la un moment dat populatia in zona la 1200 de 
oameni. 
 Dl.Ghergan Florian 

De acord, domnule Primar dar, ca sa iau de la fundatie, ca sa consolidez 
fundatia, sa consolidez terenul,  facem unul nou. 

Dl.Tonea Vasile  
Mai punem 2-3 miliarde si facem unul nou. 

 Dl.Ghergan Florian 
Facem unul nou. Tot o carpeala este. 

 Dl.Primar Mircia Muntean 
Numai pe proiect iti ia 3 miliarde la ora actuala. La un Camin cultural iti ia.... 

Cat este domnule Sofron un Camin de talia celui din Cristur, sa zicem? Numai 
proiectul tehnic este 2-3 miliarde. 

Dl.Sofron Gheorghe 
Este de ordinul miliardelor. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Tonea Vasile) 

A fost adoptata Hotararea nr.44/2007 
Punctul 44  
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Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si ferestre, reparatii fatada 
Grup Scolar Grigore Moisil  Deva”;  

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.45/2007 
Punctul 45  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatie capitala sala sport Grup Scolar Grigore Moisil 
Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 



 64 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.46/2007 
Punctul 46  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate „Acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla, reparatii 
interioare, camin internat Liceul Pedagogic Sabin Dragoi Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru si 
                     1 abtinere (Dl. Oana Dorin) 

A fost adoptata Hotararea nr.47/2007 
Punctul 47  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si ferestre, zugraveli 
interioare Scoala Generala Andrei Muresanu Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
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S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
A fost adoptata Hotararea nr.48/2007 

Punctul 48  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind   aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii si medernizari la cantina Liceului Teoretic Traian 
Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.49/2007 
Punctul 49  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii si modernizari la cantina Grupului Scolar Horea 
Deva”; 

Dl. Gros Daniel  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.50/2007 
Punctul 50  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatie capitala sala sport Scoala Generala Andrei 
Saguna Deva”; 

Dl. Gros Daniel  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Vreau sa-l felicit pe domnul Primar.  Acolo era un pericol public, putea sa 
cada  

acoperisul pe copii. 
            Dl.Panduru Carol   

S-au cuprins in Hotarare de Guvern aproape toate scolile. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.51/2007 
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Punctul 51  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii si inlocuire imprejmuire Scoala Generala Andrei 
Muresanu Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.52/2007 
Punctul 52  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate „Reparatii capitale, tamplarie usi si ferestre, zugraveli 
interioare Gradinita Program Normal nr. 2 Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.53/2007 
Punctul 53  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alee sportive”; 
D-na Petrica Mihaiela 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Gramatical nu suna bine “alee sportive”. 
Dl.Socol Augustin 
“Aleea sportivelor” este corect. 
Dl. Kovacs Francisc 
In ce consta aceasta lucrare? Mi se par sumele fabuloase. Ar trebui sa 
vedem exact  

studiile, sa vedem ce se face acolo. Nu stim absolut nimic. Cine ne poate informa, 
concret? 
 La pretul acesta ar trebui suflate in aur. 
            Dl.Panduru Carol   
 Directia tehnica. Domnul consilier vrea sa stie ce se amenajeaza pe aleea 
sportivelor. 
 Dl. Szots Ludovic 
 Vor fi amenajate busturi ale sportivelor campioane si ale celor 4 antrenori. 
 Dl. Blendea Zamfir 
 Atunci, trebuie spus “sportivilor”. 
 Dl. Teban Andronic 
 Din ce sunt facute stiti? 
 Dl. Szots Ludovic 
 Din bronz. 
 Dl. Teban Andronic 

Stiti cat este unul? 500 de milioane. 
Dl. Kovacs Francisc 

 Eu propun ca acest proiect sa fie amanat. Sa ni se prezinte documentatie. 
Nu s-a facut prezentare.Nici nu stim pe cine se vrea a se pune acolo. Poate sunt 
alte personalitati mai importante in Deva, de-a lungul anilor. 
            Dl.Panduru Carol   
 Domnul coleg Kovacs are propunerea sa se respinga. 

Dl. Kovacs Francisc 
 Nu sa se respinga, sa se amane ca sa putem sa vedem. Doua file au fost in 
documentatie. 
 Dl.David Ioan 
 Stati putin. De ce sa respingem ? 

Dl. Kovacs Francisc 
 Nu sa respingem, sa amanam. 
 Dl.David Ioan 
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 Dar de ce sa amanam? 
Dl. Kovacs Francisc 

 In documentatie au fost 2 file. 
 Dl.David Ioan 
 Se va face un studiu.  
 Dl.Joca Gabriel 
 Vreau sa-l intreb pe domnul consilier David. Dansul cand spune 6 miliarde 
acolo, pe ce baza? Sunt 6 miliarde si ceva.  Pe ce baza s-a scris 6 si nu s-a scris 
8? De ce nu s-a scris 10? De exemplu, domnul consilier nu citeste acolo ce 
inseamna cele 6 miliarde? Va spun eu. Au fost facute 2 schite de cineva care 
habar nu avea ce inseamna un SF sau un deviz general. Am intrebat-o pe 
respectiva doamna daca in viata ei a facut un SF si a spus "Nu, mi s-a spus sa 
semnez". A semnat asa, ca Primarul cum se spune, si bani multi, 6 miliarde. Macar 
sa semneze unul care stie. Eu cred ca  unul care stie nu semna,  un inginer 
constructor sau sunt cativa care stiu. Aia cred ca au pus pe unul dinacesta care 
habar nu avea ce semna.  
 Este o alee pe care se doreste sa fie marmura si pe aceea niste capete, 
niste busturi din bronz. Exact cum s-a spus, daca impartim 6 miliarde la 13, sunt 
500 de milioane una. Acum, eu nu zic ca... sunt de acord dar o sa le faca cine le 
face. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Eu zic sa nu le mai faca aceiasi persoana pentu ca ne-am saturat de statui 
ca Traian si tot aceleasi sculpturi. Eu zic sa mai vina si altul ca mai sunt si altii. 
 Dl.Oana Dorin 
 Inainte de a incepe discutia pe acest proiect, s-a cerut avizul comisiilor. Noi, 
la Comisia juridica, daca nu am avut acte, nu am dat avizul. Eu intreb, Comisia de 
urbanism a dat aviz favorabil, pe ce baza? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu a zis asa ceva. 

Dl.Oana Dorin 
 Daca a zis aviz nefavorabil, atunci sa se amane si sa vina lucrarea, sa vina 
tot. Studiul de fezabilitate, noi aprobam hotararea si se incaseaza taxa proportional 
cu valoarea trecuta in contract. Peste 2 zile sa nu ia 10% din pret sau 8%, cat se 
incaseaza, daca nu s-a facut studiul cum trebuie. 
            Daca nu exista in documentatie studiu real, atunci sa se amane proiectul si 
sa faca cum  trebuie. Eu nu spun sa nu se faca dar sa se faca ca lumea. 
            Dl.Panduru Carol   
 In sala este prezent si domnul consilier Morar Marcel, fiind prezenti 19 
consilieri. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Ar trebui sa luam un aviz de la Comisia de monumente sa nu ne trezim ca 
ne intoarce dupa aceea inapoi ca sa se faca cum trebuie. Sa fie semnat proiectul 
acesta de persoane abilitate prin lege sa semneze asemenea proiecte.  
  

Dl. Viceprimar Inisconi Ioan 
 Vreau sa va intreb, poate stie cineva in sala. Cat a costat bustul lui Dragan 
Muntean? Suma care este prevazuta aici, este pentru 13 busturi. Mi se pare ca 
este mica. Este vorba de opere de arta. Dumneavoastra vorbiti cu artisti, nu vorbiti 
cu constructori la metru patrat.  De aceea studiul trebuia aprofundat si cu avizul 
Comisiei de cultura. 
  Dl.Borbeanu Simion 
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 Nu este vorba de valoare. Sa existe forma legala.  Valoarea cat o fi  dar, sa 
nu existe la un moment dat ”strambe” din partea  monumentelor ca nu este 
respectat nu stiu ce. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Ar trebui o macheta. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Sa fie un concurs, sa fie mai multi participanti. 
 Dl. Panduru Carol  
 Eu zic sa trecem la vot. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Sa amanam, nu este nici o problema, sa se faca o treaba serioasa. 
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Ce inseamna amanare?! Ultimul punct este bugetul. O amanare  inseamna 
sa ducem acest proiect in luna iulie sau august.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Si, este asa de urgent?  
 Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Orice proiect pentru Deva si cetateni este urgent. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Este vorba de opere de arta. Astea nu se fac pe banda rulanta. Fiecare bust 
este cu complicatii. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Sa fie o comisie care sa stabileasca daca ala are nasul mai mare sau mai 
mic, s.a.m.d. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Nu  busturile sunt pretul cel mai mare. De fapt sunt 2 miliarde si ceva. 
Soclul si amenajarea  este mai scumpa. 
 Dl.Joca Gabriel 
 Domnule director, mie imi pare rau ca sunteti director tehnic si nu ati citit 
treaba aceasta.  Deci, eu va spun exact. 2 miliarde jumatate sunt busturile.  
Problema este  la metru patrat. 

Dl.Szots Ludovic 
 Incepand din luna urmatoare, toate licitatiile care vor fi facute de autoritatile 
publice locale, vor fi facute pe cale electronica. Va putea sa  participe oricine si 
aceasta da nastere la o scadere in mod sigur a tuturor  valorilor lucrarilor  pe care 
le-ati votat astazi ca si studii de fezabilitate. O sa fie o transparenta maxima. Poate 
sa vina si din Dobrogea, si din  Jimbolia si din Simeria. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Domnule Presedinte, sa ne lamurim. Problema unor busturi este o problema 
subiectiva, sa pot sa apreciez daca este  o lucrare reusita sau nereusita. 
            Dl.Panduru Carol   
            Este o lucrare standard. 

Dl.Borbeanu Simion  
 Nu pot sa faci standart pentru ca nu mai reprezinta anumite personalitati, 
ma gandesc. Artistul care le realizeaza poate sa  le realizeze intr-o maniera care 
sa convina cetatenilor municipiului Deva sau sa nu convina.  Sa fie intr-o maniera 
foarte stilizata sau foarte naturala. Aici nu discutam despre niste placaje de 
marmura la metru patrat care sa poata fi cuantificat. Aici este vorba daca arata 
bine sau nu. Nu putem sa le incredintam cuiva  aprioric, fara sa stim cine le face si 
cum vor iesi pana la urma.  Trebuie sa privim cu atentie nu ansamblul ci partea de 
bronz care am inteles ca va fi  ghidul personalitatilor care vor fi reproduse acolo. 
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 Recomandarea, parerea mea este sa fie pe artisti consacrati care sa aibe o 
carte de vizita sau sa vina 2 propuneri, sa putem alege. 
 Dl. Panduru Carol 
 Probabil pentru realizarea obiectivului va fi concurs. Nu s-a  stabilit si nu 
scrie niciunde ca il face "ala". Sigur ca, la concurs, cine va stabili criteriile de 
participare la concurs, probabil vor fi mai drastici, vor pune niste conditii: sa aibe in 
spate activitate artistica, niste realizari. 
 Dl.Ghergan  Florian 
 Ar fi bine amanarea pana cand se face ceva concret. 
 Dl. Panduru Carol 
 Amanarea  nu este pentru cine o face. Amanarea este pentru aprobarea 
acestui studiu de fezabilitate. In rest, urmatoarea faza este licitatia.... 
 Dl.Borbeanu Simion 
 Banii sa-i aprobam dar sa discutam cine va realiza. 
 Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 17 voturi pentru, 
                     1 vot impotriva  (Dl. Kovacs Francis) si 
          1 abtinere (Dl. Joca Gabriel) 

A fost adoptata Hotararea nr.54/2007 
 
Punctul 54  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada T. Vladimirescu 
Deva”, recalculat la data de 15.01.2007; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
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Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.55/2007 
Punctul 55  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe drumul de legatura 
intre str.Mihai Sadoveanu si bazinele de apa”; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.56/2007 



 73 

Punctul 56  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada Muresului Deva” 
recalculat la data de 15.01.2007; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.57/2007 
Punctul 57  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada Traian Vuia, Deva” 
recalculat la data de 15.01.2007; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.58/2007 
Punctul 58  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada Bucovinei Deva” 
recalculat la data de 15.01.2007; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.59/2007 
Punctul 59  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

valorii devizului general al obiectivului „Canalizare pe strada Haraului, Deva” 
recalculat la data de 15.01.2007; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Tonea Vasile  
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La articolul 3 valoarea este de 748,25 mii lei iar in Referat la aliniatul 2 
spune ca la   

H.C.L. nr. 502/2005 valoarea era tot de 748,25 mii lei.  
 D-na Secretar Sarbu Laura 
  Daca va uitati in proiect, este 461,22 mii lei valoarea veche. 
            Dl.Panduru Carol   
 Inseamna ca s-a gresit acolo, la valoarea veche. In referat specifica ca 
valoare veche a fost 400 si ceva si valoarea noua 700 si ceva. 
 Dl.Viceprimar Inisconi Ioan 
 In proiectul de hotarare este scris bine. In referat este scris gresit. Sa se 
faca corectura. 
 Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot, cu  corectarea erorii 
materiale in Referat. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.60/2007 
Punctul 60  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

valorii devizului general al obiectivului „Canalizare strada Banatului, Deva” 
recalculat la data de 15.01.2007; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.61/2007 
Punctul 61  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare in localitatea Barcea 
Mica”; 

Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.62/2007 
Punctul 62  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare in localitatea Archia” 
Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.63/2007 
Punctul 63  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare str.Nicolae 
Grigorescu din municipiul Deva”; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.64/2007 
Punctul 64  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare str.Traian Vuia din 
municipiul Deva”; 

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



 78 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.65/2007 
Punctul 65  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

suplimentarii valorii de investitie a obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare pe 
str.Olarilor, Deva” cu suma de 14,55 mii lei, reprezentand diferenta contravaloare 
tarif de racordare la reteaua electrica stradala a statiei de pompare; 

Dl.Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.66/2007 
Punctul 66  
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Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa si canalizare pe drumul de legatura 
intre str.22 Decembrie si str.Mihail Sadoveanu, Deva(actuala strada P.Ispirescu) 

Dl.Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.67/2007 
Punctul 67  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

suplimentarii valorii de investitie a obiectivului „Alimentare cu apa si canalizare pe 
strada Bucegi, Deva” cu suma de 23,37 mii lei, reprezentand lucrari suplimentare 
la statia de pompare si pentru realizarea a 6 guri de scurgere; 

Dl.Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 
A fost adoptata Hotararea nr.68/2007 

Punctul 68  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind abrogarea 

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.477/2006; 
Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 19  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.69/2007 
 

Punctul 69  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind modificarea 

anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.529/2006; 
Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Doamna consilier Hategan Marinela s-a retras de la sedinta. 
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.70/2007 
Punctul 70   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru cumpararea unui imobil situat 
in municipiul Deva, str.Minerului nr.30, avand ca destinatie sediu pentru Politia 
Comunitara Deva; 

Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este cel de care am spus ca trebuie sa spuna ca este scump acum. Cand 
am spus ca   

reparam Caminul, ati spus ca este ieftin cu 5 miliarde si asta  este scump cu 4 
miliarde. 
 Dl.Tonea Vasile  

Nu este scump, este exorbitant. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Reparatia la Camin este ieftina cu 5 miliarde.  Nu este asta demagogie ? 

Este demagogie. La 3 camere  veniti  si spuneti ce…. 
Dl.Ghergan Florian 
E scump acolo si ne gandim oare cat va face.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vedeti.  Si acesta, cu 4 miliarde facut, cine mai plateste? 
Dl.Ghergan Florian 
Si mai bagam 10 miliarde ca sa-l reparam. Asta nu o spuneti. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Daca exista o singura problema pe care o pot ridica si pe care am ridicat-o 

si consilierilor -ca nu pot sa va ascund ca stau de vorba  cu consilierii si sustin 
proiectele care cred ca sunt bune, este valoarea terenului. De ce a bagat valoarea 
terenului? Valoarea terenului trebuia bagata cum ati bagat toate zecile de terenuri 
care vor fi achizitionate ba pentru una, ba pentru alta. Aia este singura problema 
dar nu spatiul in sine. Spatiul in sine, valoarea lui sa spui ca este scumpa? Va fi 
scumpa peste 1 an. Nu mai zice nimeni nimic de Nagy si Zsok. Acum 10 ani 
dadeau toti cu subsemnatul. Acum nu mai zice nimeni la Scheau ca a vandut 
punctele termice. Baga capul sub masa toti. Foarte bine a facut omul acela. Bravo 
lui, la Hunedoara. Astea sunt situatiile. Consilierii isi spun un punct de vedere dar 
trebuie sa si vada putin in viitor. Greseala este ca au bagat terenul aici, in pret. Nu 
avea ce cauta terenul. Iasa 3 miliarde sau 2,5 miliarde, nu era scump.  

Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pretul terenului intregeste valoare. Pentru ca, terenul este aferent 

constructiilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Nu trebuia cumparat acum. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Daca preturile medii din Deva variaza intre 1000 si 1500 de euro, la 

momentul potrivit, la vanzare,  aici este 520 de euro. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
In nici un caz nu avem ce negocia la imobil, avem de negociat la teren. 

Acolo putem negocia, renegocia, sa discutam. 
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Este pentru locurile de parcare. Preturile in Deva variaza intre 1000 si 1500 

de euro. Aici rezulta un pret de 520 de euro/mp. Este buna pentru municipalitate. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Si eu sunt de acord cu coborarea pretului sub 500 euro / mp. Stiu de ce 

spun asta. Solicit comisiei negociere la 499 si stiu eu de ce.  
Niciuna din aceste sume nu sunt atacate. Sub 500 de euro / mp nu ataca 

nimeni, din nici un punct de vedere. Tot ce creste cu 1 leu peste 500 euro/mp este 
atacat in toate  instantele. Asta daca nu a stiut-o comisia , nu au decat sa revina. 
Daca nu, nu votez eu. Imi retrag proiectul. Asta este singura mea obiectie aici desi 
terenul nu trebuia bagat aici. Este foarte clar. 

Solicit in procesul-verbal sa se expuna ca negocierile care exista pe baza 
devizului,  ca si-a asumat cineva responsabilitatea, sa fie 499 euro/mp. Atata sa 
fie. 

Dl.Oana Dorin 
Propun amanarea acestui proiect si sa stabilim comisiei ca sa faca 

negocierea  separat pentru valoarea terenului, separat pentru constructie. Deci, sa 
ne scoata separat valoarea terenului de cea a constructiei pentru ca aici  daca 
punem constructia 20 de euro sa zic, este 563 euro/mp. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Am inteles ce vreti sa spuneti. 
Dl.Oana Dorin 
La 120 de euro, este 440. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule consilier, iesim mai rau cum spuneti dumneavoastra. Eu spun ca 

impreuna sa nu depaseasca 500 de euro. 
Dl.Oana Dorin 
De acord, dar trebuie defalcat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu amanam. Impreuna sa nu depaseasca, sa fie 499 euro. 
Dl.Oana Dorin 
Exista un proces-verbal de negociere a pretului. Trebuie renegociat pretul. 

Pretul acela este in procesul –verbal, este negociat. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Ce se intampla juridic daca dumneavoastra aprobati 499 de euro/mp si nu 

accepta? 
Dl.Oana Dorin 
Este nula hotararea.Poate fi atacata hotararea. 
Dl.Tonea Vasile  
Consiliul fixeaza pretul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Corect, consiliul fixeaza. Nu exista nici o alta negociere mai buna decat 

aceasta pe care o spun eu. Nu exista. 
Dl.Oana Dorin 
Noi suntem legati de procesul verbal. Admite procesul –verbal? 
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Dl.Primar Mircia Muntean 
Daca nu-l admite este nul de drept, poate sa faca orice. Eu stiu in 

cunostinta de cauza. Lasa-ma ca iti spun eu Dorule,  nu exista absolut nimic, nici 
un inconvenient. 

Eu va cer aici consiliului. Eu nu-mi asum responsabilitatea. Va anunt inca o 
data, pentru consilierii locali sa stie. Orice  obiect, orice cumparare de spatiu care 
depaseste 500… sa nu credeti ca scapa careva  dintre noi sau o comisie de 
expertiza, orice  constructie cu teren ce depaseste 500 de euro/mp  este supusa 
cercetarilor DNA. Clar, nu mai discutam.  De aceea eu solicit aprobarea cu 499 de 
euro. Daca nu vrea, este nul de drept.  

Dl.Oana Dorin 
Pretul negociat in procesul-verbal de negociere noi il aprobam sau nu-l 

aprobam. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Iesim mult mai rau Dorule sa-l separam. Trebuie sa introducem pe capitolul 

terenuri achizitionate.Lasati asa ca este corect, din punctul nostru de vedere. 
Va garantez ca nu se intampla nimic. 
Dl.Oana Dorin 
Din punct de vedere juridic, este nula hotararea. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
De ce? 
Dl.Oana Dorin 
Pentru ca noi putem sa aprobam pretul negociat sau sa cerem alta 

negociere. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule, Prefectul actual… eu iti garantez Dorule ca o va aproba imediat. 

Prefectul actual care este dispus sa atace orice si ataca  orice. Eu iti garantez ca 
va accepta aceasta hotarare a noastra  doar sa revenim la suma pe care o spun 
eu. 

Expertul a semnat si stampilat treaba aceasta. Indiferent ce face expertul, 
orice suma peste 500 euro/mp construibil cu teren cu tot, face obiectul cercetarilor 
DNA. Este stabilit la nivel national. Cine nu a stiut, inseamna ca …... 

Dl.Ghergan Florian 
Atunci de ce a venit proiectul aici? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Pentru ca ati negociat, domnule Ghergan.  Toate sunt transparente. 
Dl.Tonea Vasile  
Trebuie sa stiti randul trecut. Daca dumneavoastra sunteti asa de destept si 

le stiti pe toate, cand s-a fixat pretul de pornire, trebuia  sa spuneti. De atunci stiati 
ca este chestie de DNA.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Si eu sunt om si gresesc. Nu am fost aici.  Nu am stiut de treaba aceasta si 

ma mir pentru ca eu le-am spus tuturor directorilor mei, dar mai sunt si la noi 
aberatii. Asta este din pacate, ca si la dumneavoastra in institutiile pe care le 
conduceti si ca si in altele. Trebuia sa stie la inceput. Acest pret sa fie litera de lege 
pentru oricine.   De aceea nu a facut obiectul cercetarii nici Nagy si Zsok, cu toate 
povestile si cu toate minciunile. De aceea le-a luat  foile si le-a rupt. Raspundeam 
de fiecare daca depaseam cu 1 leu aceasta suma.  

Daca o luam si o analizam pe cealalta pe care ati amintit-o cu satul Archia, 
va dati seama ca orice cladire in care nu incepi de la Studiu de prefezabilitate, de 
la  proiect tehnic, de la constructor, de la deviz de lucrari, inca se mai pot cumpara 
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cladiri cu bani buni. Inca se mai pot cumpara in interesul consiliului.Nu mai 
dureaza, o luna, doua.  

Nagy si Zsok este acum 40 de miliarde, oricand, va spun eu, oricand. Sau 
sediul achizitionat de Consiliul local Deva cu 10 miliarde,  pentru jandarmi. Acolo 
nu au reclamat pentru ca, serviciile au dat mana cu unii colegi de-ai nostrii de aici 
si ce au zis “ba fratilor, ne facem de rahat daca atacam Jandarmeria Romana”. 

Dl. Vasiu Traian 
Domnule Primar, mea culpa pentru mine si colegii mei care am fost in 

aceasta comisie de negociere. Daca ne-ati  fi orientat, daca am fi stiut inainte de 
barem,  era bine.  Este bine ca pe viitor vom stii. Noi nu am stiut de acest  sistem, 
nu am stiut. Putem sa mergem pe negociere cu acest amendament,  cu valoare 
sub 500 euro/mp. 

Dl.Panduru Carol 
Cu amendamentul ca, se va trece in procesul-verbal  valoarea de 499 de 

euro/mp si nu cat s-a trecut. Daca nu accepta negociere, asta este. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nimeni nu-si asuma responsabilitatea pentru nu stiu ce. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Daca nu accepta… 
Dl.Ghergan Florian 
Haideti sa punem  400, de ce 499? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Puneti 400. 
Dl. Panduru Carol 
Daca nu mai sunt discutii, va rog sa trecem la vot. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Aprobarea hotararii sub forma propusa  de executiv, cu amendamentul 

scaderii pretului la 499 euro/mp  si nu la 520 euro/mp. 
Dl.Oana Dorin 
Cu TVA cu tot sau nu? 
Dl. Ardelean Nelu  
Fara TVA. 
Dl.Oana Dorin 
La 499 euro/mp intra si TVA-ul? 
Dl.Ardelean Nelu  
Primaria nu recupereaza TVA-ul. 
Dl.Oana Dorin 
Daca este cu TVA cu tot,  atunci trece pretul peste 500. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cum a fost? 
D-na Secretar Sarbu Laura 
Fara TVA. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Tot fara TVA trebuie sa ramana.  A fost fara TVA. Daca este cu TVA cu tot, 

nu este  499, este 450. 
Dl.Kovacs Francisc 
499 cu TVA depaseste 500 euro/mp. 
Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Este fara TVA. 
Dl. Panduru Carol  
Se scade pretul. 
Dl.Socol Augustin 



 85 

In baza acestei hotarari sa se renegociere si atunci se aproba noul proces-
verbal. 

D-na Secretar Sarbu Laura 
La 499  de euro ori 240 mp sunt 119 mii euro. La cursul zilei de 34.000 

euro, este 4.071.840.000 lei, fara TVA. 
Dl. Tonea Vasile 
Se face o comisie de negociere si se aproba pretul. Nu putem  noi sa 

aprobam pretul acum. Noi acum respingem pe acesta, se face o noua negociere si  
vine cu pretul. 

Dl.Vicerprimar Inisconi Ioan  
A venit cu procesul-verbal cu propunerea de negociere care nu este  

acceptabil. 
Dl.Panduru Carol  
Consiliul poate propune. 
Dl.Tonea Vasile  
Nu poate propune. Propune un pret de pornire la licitatie. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
 
Ma supara faptul ca am  fost una din persoanele din comisia de negociere.  

Atat am putut negocia, atat am facut.  De ce nu s-a  hotarat domnule, este pretul 
de …. peste care nu se trece?! 

Nu am luat nici o mita, nu am luat nici un comision. Am incercat sa scadem 
pretul si nu s-a putut. Eu v-as ruga sa fie cat mai cinstit, ori aceiasi comisie ori o 
alta comisie de negociere, sa negocieze suma cumpararii la suma votata de 
Consiliul local, suma maximala. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Imputerniceste executivul sa duca la bun sfarsit hotatarea  Consiliului local. 
Dl.Jarnea Horea 
Daca dumneavoastra ati stabilit pretul maxim, pretul negociat de comisie 

mai trebuie sa treaca prin Consiliu local, daca dumneavoastra spuneti sa nu se 
depaseasca suma de 499 euro/mp? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Fixam suma  acum direct. Consiliul local nu accepta suma. Trebuie doar 

formulata din punct de vedere juridic si se voteaza.  
Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Daca se  accepta, de ce sa mai treaca?! 
Dl.Viceprimar Inisconi Ioan 
Aprobarea de achizitii la 400  de mii fara TVA, asta inseamna 499 de  

euro/mp sau ca sa fim siguri vedem cat este euro si facem socoteala aici. Atunci, 
cu amendamentul acesta trece hotararea, daca doriti asa si este sub 500.  Daca 
nu, respingeti negocierea lor si  ii mai puneti o data sa negocieze. 

Reformulam articolul 1, exact  cu suma care iasa si se renegociaza. Daca 
accepta trece, daca nu, nu. 

Dl. Panduru Carol  
Se reiau discutiile.  La articolul 1 se face modificarea de rigoare. 
Dl. Oana Dorin 
Atunci la articolul 2 trebuie sa completam. “Imputerniceste pe Primarul 

municipiului Deva sa reprezinte Consiliul local al municipiului Deva in fata notarului 
public in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare, la pretul trecut in 
articolul 1”. 

Dl. Panduru Carol  
Exact. 
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Dl. Oana Dorin 
Si atunci nu mai sunt discutii. Atunci, la articolul 1 venim cu 400.000 nu cu 

460.000 lei. 
Dl.Socol Augustin 
Atunci, este pretul maxim de achizitie, nu mai este rezultat din negociere. 
Dl. Panduru Carol  
Votam la articolul 1  cu modificarea de rigoare, cu pretul stabilit iar articolul 

2 se modifica, cu trecerea sumei de la articolul 1. 
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare  
S-a votat cu 14 voturi pentru si  
                     4 voturi impotriva (Dl. Tonea Vasile, Dl.Ghergan Florian, 

Dl.  
                                                   Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare   
S-a votat cu 14 voturi pentru si  
                     4 voturi impotriva (Dl. Tonea Vasile, Dl.Ghergan Florian, 

Dl.  
                                                   Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare   
S-a votat cu 14 voturi pentru si  
                     4 voturi impotriva (Dl. Tonea Vasile, Dl.Ghergan Florian, 

Dl.  
                                                   Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru si  
                     4 voturi impotriva (Dl. Tonea Vasile, Dl.Ghergan Florian, 

Dl.  
                                                   Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru si  
                     4 voturi impotriva (Dl. Tonea Vasile, Dl.Ghergan Florian, 

Dl.  
                                                   Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru si  
                     4 voturi impotriva (Dl. Tonea Vasile, Dl.Ghergan Florian, 

Dl.  
                                                   Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

A fost adoptata Hotararea nr.71/2007 
Punctul 71  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind trecerea unui 

teren in suprafata de 93,15 mp din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Deva; 

Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
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            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 
A fost adoptata Hotararea nr.72/2007 

Punctul 72  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind concesionarea 

directa a unui teren in suprafata de 93,15 mp, in favoarea domnului Dragan Ioan; 
Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.73/2007 
Punctul 73  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind acordul de 

preluare a Magistralei de termoficare din proprietatea SC Electrocentrale Deva SA 
in proprietatea publica a municipiului Deva si administrarea Consiliului local Deva; 

Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan 
Comisia juridica a avizat  favorabil. 
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Dl.Ghergan Florian 
Domnule Presedinte, pentru ce facem noi acum, de ce trebuie sa preluam 
aceasta  

magistrala?  
 De atatia ani, de 15 ani, de 17 ani, tot ne-am ferit sa o preluam pentru ca ea 
este in proprietatea Termoelectrica, Termocentrala Mintia. Ea acum a fost 
amortizata, trebuie sa facem reparatii majore. De ce ne trebuie sa facem noi 
aceste cheltuieli cand Termoelectrica, Termocentrala Mintia  este obligata sa o 
intretina ca sa aduca  energie termica in Deva. Noi sigur ca avem in proprietate 
distributia, tot sistemul de distributie a energiei. De ce va spun? Vor fi sume foarte 
mari care vor trebui suportate de la buget pentru reparatii. Ideea este ca, eu nu 
inteleg oportunitatea acestui demers. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ghergan,  in momentul in care am decis sa preluam 
Termocentrala la Consiliul Local si Judetean, inca  o data o spun si o repet. 
Minciuna promovata pe diferite cai de fostul director, de fostii colegi interesati, 
neinteresati, a fost o diversiune.  Noi impreuna cu comisiile din Consiliul Judetean,  
am cazut de acord ca, daca exista  aceasta posibilitate... ca sa nu mai invoce ca, 
Consiliul local este slab si mic, ca asta au invocat tovarasii  ca sunt tovarasi aia 
care s-au opus acestei tampenii. Am fi putut fi uniti si o sa regretati toata viata. 
Deci, care ati avut aici posibilitatea sa hotarati si sa fiti alaturi de mine, ati ratat  o 
sansa unica. O sa ne intalnim pe strada si o sa vedeti ce va spune Mircia.  

Dl.Ghergan Florian 
 Ati avut hotarare de preluare, de ce nu ati preluat-o? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
  

De ce? S-a ajuns la concluzia ca este mai bine sa vina la noi  pentru ca, 
toate fondurile care vin pentru reabilitarea acestor centrale acum - este de 
notorietate, nu mai este ceva ascuns, asa ati spus,  ca numai eu o stiu  ca am 
informatii de la Guvern, vin prin comunitatile locale dupa caz judetene, orasenesti, 
comunale,  in functie de unde se afla centrala. Banii pentru retehnologizari in 
continuare nu mai vin decat pe mediu, prin Ministerul Industriei la sume restranse 
de pana in 30 milioane de euro. In rest, cele 8 obiective prioritare care au trecut si 
care au facut obiectul  hotararii de Guvern din care au sustras cu abilitate pe baza 
acestor minciuni ale mai multor si ale unor interese din Consiliul de administratie 
usor speculate domnule Ghergan si de prietenii dumneavoastra, ca sa nu spun 
dumneavoastra,  dar nu cred ca ati gandit-o atat de rau, va pot acuza aici. 
Rautatea  din ei au bagat ca este interesul interesului si daca vine la Consiliu local 
nu o poate gestiona Ghergan. Nu o puteai tu gestiona mai bine decat...Cine sunt 
astia care o gestioneaza? 
 Dl. Ghergan Florian 

Domnule Primar, ati avut o hotarare de Consiliu, de ce nu ati facut-o? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Pentru ca unii dintre dumneavoastra m-ati blocat. 
Dl. Ghergan Florian 

 Nu v-am blocat. Ati avut hotarare. Noi am fost impotriva, ati avut 
majoritatea, ati avut hotarare, de ce nu ati luat-o? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Pentru ca nu am putut. 
 Dl. Ghergan  Florian 
 Asta este altceva. Haideti sa trecem la subiect. 
 Dl. Primar Mircia Muntean  
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 Fondurile de retehnologizare vin numai prin comunitatile locale. Atunci, asta 
este raspunsul. Ar trebui sa luptam si sa stiti ca eu inca lupt.  
 Il am aici pe directorul de la  Termocentrale. Astept sa ajunga parlamentar, 
abia astept sa plece ..... si cu Monica ca si asa era locul nostru. Sa fie parlamentar 
domnul Cristea ca sa-i dau si lui posibilitatea  sa se afirme sa vada ce usor te bati  
si cu bucurestenii. Daca nu esti  nici unit aici si scoate cineva o galusca de 
minciuna.... 
 Dl. Ghergan Florian 
 Doar nu o sa lase Calor-ul asa sa plece, nu se poate. 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Poate ca nu are incotro. Nu pot sa las pe altul. Am avut o discutie  cu el, nu 
pot sa las pe altul ca nu stiu cine vine dupa el, asta este problema. 

Dl.Kovacs Francisc 
Monica si ....au  facut mai mult pentru Judetul Hunedoara decat oricare din 

parlamentarii din Deva. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Consiliul local sa stie ca nu sunt un om slab si nu am cedat deloc nici in fata 

Premierului. In schimb ma lupt si as avea nevoie de un sprijin total de la toate 
partidele pentru ca blocajul ..... adjunctul lui care era pe aceasta problema, m-a 
subminat cat au putut, sa ma ierte ceilalti colegi de la Ministerul Industriei si uite 
asa mai putina sensibilizare si din partea opozitiei, de ce sa o dam noi sa se 
inscauneze Mircia ca el a avut meritul. Consiliul acela de administratie sa stiti, ala 
este capusa nefunctionalitatii si a aberatiilor de la  Termocentrala, nu actualul, nu 
fostul, nu domnul Vaida ci, cei de la  ... Cand spunea  Vaida „stiu eu de ce nu 
reusesti, stiu eu de ce”, eu spuneam cu 9 luni inainte ca stiu mai mult decat  S.R.I.-
ul  pentru contractele acestor baieti destepti. Iata ca scriu ziarele dar nimeni nu ia 
nici o masura impotriva lor. 
 Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.74/2007 
Punctul 74  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind completarea 

anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.314/2006; 
Dl. Dragulesc Dorel  
care prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
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            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.75/2007 
Punctul 75  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind reorganizarea, 

modificarea organigramei, a statului de functii, a fiselor de evaluare a posturilor si 
aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Serviciului comunitar 
pentru cadastru si agricultura subordonat Consiliului local Deva;   

Dl. Indreiu Daniel 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

          
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.76/2007 
Punctul 76  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

utilizarii fondului de rulment;  
D-soara  Nutu Silviana  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate. 
D-soara Branetiu Viorica 
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Din partea compartimentului de specialitate, avem de facut unele 
modificari.In  

bugetul fondului de rulment pe anul 2007 este prinsa si suma de 100,00 mii lei 
pentru Liceul de Arta “Sigismund Toduta” conform H.G. nr. 1822/2006. Destinatia 
acestei sume nu este obiectivul de investitii “Liceul de Arta si Gradinita municipiul 
Deva” ci achizitionarea unui pian de concert, conform solicitarii. 
 Dl. Blendea Zamfir  

Comisia de buget a avizat favorabil. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot, tinand cont de 
modificarile compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.77/2007 
Punctul 77  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

actului aditional la contractul de asociere nr.2/2007 privind asocierea municipiului 
Deva cu SC ALCOR CONSTRUCT SRL 

Dl. Jarnea Horia 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan  
Comisia juridica nu a avizat acest proiect. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu, am citit de mai multe ori acest proiect de hotarare si m-am gandit ca 
poate acum  

ne trezim sa nu facem cadou un domeniul public unei firme. Din 7500 de mp cat 
are Piata Devei acum, sa ne  trezim cu 1500 mp si sa facem cadou acestei firme, 
ca sa faca alte activitati comerciale. 
 Dupa cum stiti, in prima faza toata lumea a fost de acord sa se faca aceasta 
constructie acolo. La parter sa se faca  piata pe toata suprafata si sa se faca o 
parcare, exact ceea ce lipseste actualului spatiu de acolo, o parcare subterana, 
daca nu se poate supraterana sau intr-un mod in care se gasea o solutie. 
 Vad ca acest investitor, strategic sau nestrategic nu stiu cum a fost gasit el, 
operativ – spune un colonel care asa stie din armata,  ne impune noua Consiliului 
local ca  dansul nu poate sa faca investitia numai in conditiile in care dansul vrea. 
Sa faca piata  la demisol, deci batranul acela care vine in piata si noi, cel care 
vinde, cel care se duce sa cumpere de acolo, sa creem o tensiune cred eu inutila 
populatiei din Deva.  Mai mult, acum vine si ne cere ca printr-o situatie, sa facem 
un contract, ca printr-o situatie de schimb de imobile sa ii dam si terenul de sub 
constructia respectiva ca sa poata sa fie sigur. Sigur ca, este o treaba de 
siguranta, ca de acolo nu-l mai poate scoate nimeni. 
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 Eu cred ca in acest moment Consiliul local este pagubit prin aceasta 
hotarare care s-a luat, prin aceasta decizie. As vrea pe aceasta cale sa public, sa 
anunt si Prefectura, sa se sesizeze  de acest aspect, ca domeniul public incearca 
sa se treaca intr-un domeniu privat nu pe o cale normala, prin calea legala. 
Consider personal ca aceasta hotarare este doar ca sa rezolve niste probleme 
pentru  eu stiu, investitor, care sunt eu stiu cum alesi. 
 Daca am vrut sa facem cu piata ceva,  trebuia sa facem un proiect, sa 
hotaram noi ce facem si sa scoatem la licitatie. Ce investitor doreste sa vina sa 
faca ceea ce dorim noi nu sa asteptam  sa ni se impuna. Aceasta modificare, tot 
din cauza ca investitorul .. Eu zic ca ne grabim sa dam acestui investitor. Poate ca 
vor fi si altii care vor sa faca lucruri bune si investitii in Deva. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Ghergan, pacat ca  a plecat presa ca era o dezbatere interesanta. 
Inca o data va spun. Nimeni nu doreste sa faca cu acest investitor, nimeni.  Noi 
avem mai multi asi in mana, am avut 5. 

Dl.Tonea Vasile  
 Unde sunt ceilalti? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Acum lasati-ma sa va explic. Vrem sa construim impreuna. Vreau sa va 
spun, domnule, daca m-as lua dupa bunavointa si dragalasenia din glasul 
dumnevoastra, ar trebui sa renunt. Sa spun, uite domnule ce baieti dragalasi, ma 
ajuta sa nu gresesc, sunt alaturi de mine. Din pacate, sunt foarte putine fapte. Si, 
nu m-ar deranja daca sunteti numai in sedinta de astazi sau numai in ultimele 
sedinte de cand sunteti in Consiliul local impotriva, ci sunteti pur si simplu in 
imposibilitatea de a face si daca veti fi in locul meu. Nu puteti sa duceti si sa  
vedeti un lucru bun pentru acest oras, dumneavoastra. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta vom vedea, domnule Primar. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Ca sa v-o spun pe aia dreapta. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Asta vom vedea. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Acum, au fost 3 variante. Nu v-am ascuns. A fost un investitor adus de 
prietenul nostru sau de cetateanul din Deva, domnul Szabo. A fost primul om care 
a initiat aceasta chestiune. Eu il cred de buna credinta, a venit. Intre timp s-a 
intamplat, i-a decedat la acela sotia, a spus ca se retrage. A venit omul cu niste 
proiecte. A venit domnul Vilmos, un alt  proiect. Au spus, este un pericol daca 
mergem pe mana lui Vilmos, il acuza si pe el ca este vecin cu Primarul, ca are un 
interes si asa cu pietarii, sa-i dam in cap. I-am explicat, domnului Vilmos.  Vilmos 
nu a vrut sa se duca la un proiect atat de mare. A spus ca baga 3 milioane in regim 
propriu, foarte incantat.  Am mai avut inca 2. M-am dus si am vazut piete noi 
reabilitate, inclusiv  cea facuta de prietenul meu si colegul Scheau din Hunedoara. 
 Toate aceste aspecte s-au epuizat. Am ajuns la o varianta care a facut niste 
progrese, cu niste oferte. Mai am una, este ultima oricum. Daca nu, trebuie sa ma 
reintorc  la Vilmos, altii care au realizat. Dar, in nici un caz sa merg pe varianta ta, 
Florine, care e obisnuita sa adune studii de fezabilitate, proiecte tehnice, sa le 
bage in dulap ca peste 10 ani sa vina un primar sa le arunce – cum le-am aruncat 
eu la gunoi, ca nu se mai pot aplica. Nu pot asta, intelege-ma Florine. Trebuie sa 
luam o decizie acum. Care credeti voi ca este mai buna dar in nici un caz care o 
spui tu, sa-l blochez cu orice pret sa faca. Nu vei putea, sa stii. Nu vei putea! Imi 
asum o responsabilitate totala cand gandesc o varianta de dezvoltare a acestui 
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oras. Una dintre cele vizate de mine, printre care Aqua Land, Gradina, sensurile 
giratorii, mi le-am asumat. Sunt 5, nu-s asa multe dar, astea 5 le vreau si le voi 
duce. Daca nu vii, asa cum a venit domnul Tonea, aici il felicit, daca doreste 
oricand dezbatem si luam o intersectie si o trecem dar pe buna credinta sa se faca 
ceva, daca vine din partea dansului. In nici un caz nu tinem banii la cutie ca stiu eu 
cand trebuie sa-i foloseasca peste 5 ani consiliul. Nu sunt de acord cu o astfel de 
tactica, Florine. 
 De aceea, daca credeti ca trebuie sa o analizam, o analizam oricat. In nici 
un caz ceea ce s-a propus si am avut discutii aprinse cu  tot  personalul, am mai 
consultat, am adus juristi ca sa vedem care ar fi cea mai buna varianta in acest 
impas. Eu, de la inceput, am facut un act de buna cuvinta pentru noi, pentru toti si 
am spus” nu te atinge de piata, du-te pe piloni si pleaca cu pilonii in sus si lasa-ne 
pe noi ca eu stiu ce inseamna Consiliu local, ce inseamna Primarie, ce inseamna 
intaietate. Du-te, fa-ti  treaba cu Mall, fa-ti parcarea si lasa-mi mie  partea mea cu 
2.500 sa mi-o fac eu, pe banii mei”. Desteptii si ocosii din jurul meu, ca si eu am 
ocosi si destepti, s-o spun pe romaneste, au spus: “Domnule Primar, cum  arata 
cand mergem la deschidere, pe doi stalpi se inalta o cladire suspendata cu gradina 
sau cu fantana arteziana si jos o piata, ca noi, consiliu nu vom repara Piata?” si nu 
o vom repara ca nu suntem in stare sa ne miscam atat de repede incat sa facem 
noi la subsol in timp ce ei lucra sus, singuri. Ei, dar smecheria care au facut-o 
ulterior comisia, sa spuna “ba, baiete, am fixat o  suma de 3 milioane  de euro 
pentru teren.” Omul  a spus , poftim 3 milioane de euro. Dupa ce am luat banii, am 
spus “hopa”, acum sa ne faca si piata de 3 milioane. Haideti sa fim si seriosi. Ori 
vrem sa facem lucrarea, ori vrem sa ne batem joc de el. Atunci omul a zis ”ce vreti: 
sa revenim la forma Primarului care a spus  ma duc pe stalp si ma duc cu lucrarea 
mea cu Mall-ul si cu camere si cu ce fac eu, si voi va faceti propria piata la subsol 
si va platesc redeventa, cat o fixati, ma duc la licitatie, 200, 300 cat stabileste 
consiliul ca este metrul patrat, 300 de euro metru patrat, vin si va dau banii si banii 
acestia voi ii luati si va faceti piata cum vreti voi. Desi, nici asta nu este foarte 
cosera pentru ca repet, nu am certitudinea ca noi o vom face. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dar  sa o faca el, domnule Primar! 

Dl.Primar Mircia Muntean 
El o face dar atunci, nu-l pui sa cumpere si terenul. 

 Dl. Ghergan Florian 
 Stai un pic, domnule Primar. Cand fac evaluarea terenului, ma duc la 100 
de euro. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dar nu te du! 
 Dl. Ghergan Florian 
 Cum ? Asa s-a facut. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Valoarea terenului este aproximativ de… 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 250 am estimat. 1,5 milioane de euro. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Spune: “poftim, va dau 1,5 milioane de euro  si sa nu ma mai puneti sa va 
fac si piata”, cum ati formulat voi comisia. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Noi nu vrem sa-i vindem, domnule Primar, terenul. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu vindem. 
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 Dl.Ghergan Florian 
 Daca ne asociem cu el, ii dam ca sa rezolve niste probleme si pentru noi, nu 
numai pentru el. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cum mai Florine, omul iti plateste terenul. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dar de ce sa mi-l plateasca? Mie nu-mi trebuie sa mi-l plateasca. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Atunci ramane terenul la noi dar nu ne mai face cladirea. Cum? Sa faca 
cladirea pe 2 milioane de euro, sa  ne plateasca si 2 milioane de euro terenul?! 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu, sa ne faca spatiul, nu trebuie sa ni-l plateasca. Sa ne faca piata pentru 
locuitorii Devei si el de acolo sa faca pe 79 de nivele tot ce vrea. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Si situatia juridica a lui la 15 milioane de euro, care este? Care visezi tu! 

Dl.Ghergan Florian 
 Stai domnule ca stie de ce face pe 79 de nivele. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Florine, una din aceste doua variante, care o alegeti?  Asta ii. Ori plateste 2 
milioane de euro si atunci noi ne organizam si ne facem piata ori… 

Dl. Ghergan Florian  
 Nu putem vinde piata Devei, domnule Primar. Nu putem sa o vindem! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu o vindem, este foarte bine. Atunci ne organizam noi si o facem noi.  
 Dl. Ghergan Florian 
 Si atunci, noi ce avantaj avem ca el vine si investeste? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Exista. Dorinta dumneavoastra de a  bloca orice pret… 

Dl. Ghergan Florian 
Nu este adevarat, domnule Primar. Haideti sa facem un proiect, haideti sa-l 

dezbatem.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cand ati facut dumneavoastra un proiect de o asemenea anvergura? 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, sunteti  de 12 ani aici. Trebuia sa faceti chestia asta. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu le-am facut. 
Dl.Ghergan Florian 
Vorbiti acum despre piata. Este treaba dumneavoastra, a executivului sa 

veniti cu propuneri aici, la noi, in consiliu. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
5 au fost, 5 propuneri au fost. 
Dl.Ghergan Florian 
Deci, toate au fost proaste daca nu au trecut. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Toate, binenteles. A fost interesul de a bloca proiect dupa proiect. Eu nu voi 

ceda.  Sub nici o forma nu voi ceda. 
Dl.Ghergan Florian 
Nici noi nu o sa cedam, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean  

 Asta este.Sa nu credeti ca restul  s-a facut   fara lupta. 
 Dl. Ghergan Florian 
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Dumneavoastra evaluati cu 100 de euro mp in centrul Devei, sa stiti ca asta 
nu se va face si atunci sa vedeti dumneavoastra  cu DNA si ce se va intampla.  

Dl.Primar Mircia Muntean  
Acum ne multumeste si pentru telecabina. Aia este problema mea. Este 

problema ta? 
Dl.Ghergan Florian 
Nu cred. Este a noastra. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu nu cred ca este a voastra.  
Dl.Ghergan Florian 
Este a noastra, a devenilor. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu nu cred. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu puteti evalua cu 100 euro metru patrat in piata Devei. Asa s-a propus in 

proiectul de data trecuta. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Florine, acuma veniti si spuneti  povesti aici. Ei nu 200, ei pot oferi 400 dar 

trebuie batuta in cuie. 
Dl.Ghergan Florian 
Cititi aprobarea noastra. 
Dl. Tonea Vasile  
Cand s-a propus asocierea partilor, a spus valoarea terenului este atat, 

reprezentand 10%,  imi aduc foarte bine aminte, valoarea  constructiei  a umflat-o  
si a reprezentat 90%. Atunci, ne-a dat si noua ca la niste milogi 10%.  

Ne-a scos afara intr-un colt, sub copertine tip Ferentari si chestii din 
acestea. Vine un smecher din Constanta si isi bate joc de o comunitare de 70.000 
de oameni. Vrea el sa ne bage pe noi ca viermii la demisol cand i-am spus clar 
atunci.  Facem piata, facem subsol, afara. 

 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Domnule, daca te duci acolo si-i spui ca asta este piata.. 
Dl.Tonea Vasile 
O sustineti dubios de mult. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu sustin, domnule Tonea. Vreau sa o rezolv, m-am saturat de aceasta 

piata. Eu vreau sa rezolv problema, sa inceapa lucrul. 
Dl.Tonea Vasile  
Dar nu rezolvati nimic prin asta, culmea, stricati. Devenii nu vor mai avea 

piata. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Asta este o poveste, domnule Tonea. Asta este o poveste care este 

implementata in mintea si in tot felul de interese care exista acolo. 
Dl. Tonea Vasile  
Domnule Primar, sunteti convins de toate. 
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Ati ridicat niste probleme dar pe ce fond le ridicati, de a bloca aceasta 

investitie.  Nu sunt de acord de a bloca. 
Spune ca nu ai gasit dumneata un om, sa aduci un alt investitor, ca sa ne 

arati ca ai unul serios. 
Dl.Tonea Vasile 



 96 

Nu blocheaza nimeni dar nu face ala ce vrea el.  Noi, cetatenii din Deva  nu 
avem niste conditii? Asta trece peste noi, pe deasupra ne calca in picioare si 
spune ca asa vrea el. Totusi, piata aceasta este a noastra. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Sa gasim doua variante. 
Dl.Ghergan Florian 
S-au gasit, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Ori vanzarea, ori constructia pietei. Nu poti sa-i spui sa ne plateasca si 

terenul  si… 
Dl. Ghergan Florian 
Am avut hotarare de consiliu in care i-am spus ce dorim noi. Ati venit cu alta 

propunere. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Eu nu am venit cu nici o propunere. 
Dl.Ghergan Florian 
Ba da, dumneavoastra, executivul ati anulat-o pe aia si ati facut alta 

propunere. Asa s-a intamplat. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Domnule Ghergan, pentru ca propunerile dumneatale sunt de a opri orice 

proiect. 
Dl.Ghergan Florian 
Dumneata l-ai propus si l-am acceptat. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu discuti cu mine. Tu sa vorbesti cu investitorul.  Nu ai ce vorbi cu mine. 

Tu trebuia sa aduci alte 3 investitii sa imi arati “domnule Primar, am adus alte 
propuneri mai bune decat a dumneavoastra, va rog faceti cu ei”. Dumneatale vi, iti 
faci trei obiective, “cum as putea sa blochez aceasta investitie” si te bazezi pe alea 
trei. 

Dl.Ghergan Florian 
Asa voi face. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Pe alea trei conceptii si din alea nu lasi. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, este o greseala. Eu vreau sa va deschid ochii ca este o 

greseala. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Nu este o greseala. Actele astea oricum merg la  Prefect. Prefectul nu iarta 

nici pe Dumnezeul asta. Daca trece de el este legala, daca nu trece… Sa stiti ca 
nu-l tine in brate domnul Prefect pe Mircia Muntean. Aveti informatii mai multe ca 
mine.  

 
 
Dl.Ghergan Florian 
Eu va spun de acum ca,  dumneavoastra gresiti. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
De acum i-o pregatesc si eu la domnul Prefect. Pana acum a pregatit  el. 

Acum da de Mircia Muntean. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 
            Dl.Ghergan Florian 
           Cate  voturi trebuie sa fie ca sa treaca? 
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            D-na Secretar Sarbu Laura 
            11 voturi. Este asociere. Asa a trecut si la contract. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule Ghergan, nimeni nu face lobby la Prefect. Nu merg  la prefect sa-i 
spun trece-o. Il rog si  va rog  public sa mergeti la Prefect sa-i spuneti sa o atace si 
sa mergem in justitie cu ea. Se aduna. Poate va vrea, poate va castiga, poate nu 
va castiga. A mai atacat si alte acte si o sa mai atace. Acum le am si eu pe a mele 
si le duc si eu lui. Isi face datoria. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Din punct de vedere legal este in regula? Ca sa stim sa votam in cunostinta  
de cauza. Sa ne spuna doamna Secretar sau domnul jurist daca este legal. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Este foarte legal. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Singurul lucru ilegal este ca, nu ati avea voie sa votati ca sunteti direct 
interesat.  Sincer, asta este si te-as ruga sa te abtii. Asta este una din chestiuni. 
Nu sa te abtii, sa nu votezi ca esti direct interesat ca sotia este directoare.  Ala nu 
exista.  
 Cand am propus un proiect, ala il ataca Prefectul. Nu-l punem ca este ilegal. 
Este numai o poveste ca numai noi stabilim in comisia juridica. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Va rog sa cititi articolul 2.  Scrie ca, in momentul in care legea ii va permite, 
dupa realizarea constructiei, va realiza un schimb cu SC Alcoor. Beneficiul 
Primariei va fi diferenta dintre suprafata construita  care are destinatia de Piata 
Agroalimentara si valoarea terenului  afectat schimbului. 
 Daca valoarea constructiei este de 3 milioane si valoarea terenului de 1,5 
milioane,   diferenta este beneficiul Primariei. Deci, totul se va face prin hotarare 
de consiliu. Schimbul, cu acordul Consiliului local  si cu rapoarte de evaluare. 
Acum,  noi nu realizam un schimb, domnule consilier. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Doamna, dar dam posibilitatea prin contract ca el sa vina sa schimbe. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Mai cititi o data “in momentul in care legea ii va permite”. Pentru ca ii dam 
folosinta gratuita acum,  si in momentul in care…. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cum sa  dam folosinta gratuita cand este a noastra piata? 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Constructia pe care o realizeaza. Constructia este in valoare de 3 milioane 
de euro. 
 Dl.Oana Dorin 
 Constructia nu este de 1500 mp si 902. Constructia se intinde pe 4000 mp 
la parter.Constructia efectiva, care se inalta pe 3 etaje, demisol si 2 etaje. Este de 
4000 de metri. 
  
 Noua ne ramane 1500 metrii construiti, terenul proprietatea noastra, 902 
metri platforma  si noi ii dam lui in folosinta gratuita pe durata existentei 
constructiei,  diferenta de suprafata de pana la 4000 m. 
 In situatia in care va veni legea care sa permite autoritatii publice, 
domeniului public, sa  negocieze si sa standartioneze  proprietatea si transferul de 
proprietate la imobil, atunci ii dam proprietate pentru diferenta dintre 1500 + 902 
metri pana la cat este construit si noi ramanem cu un  beneficiu  cu valoarea 
constructiei. 
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 Dl.Ghergan Florian 
 Proiectul nu este bun ca avem piata la subsol. 
 Dl.Panduru Carol 
 Nu este subsol. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este demisol. 
 Dl.Oana Dorin 
 Proiectul de hotarare l-am votat sa se realizeze constructia cu demisol. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dumneavoastra da, noi nu. 
 Dl.Oana Dorin 
 Este votat. Exista o hotarare de consiliu care nu a fost atacata si este 
definitiva. Deci, constructia se poate realiza in conditiile in care s-a votat. Acum ce 
se cere? Sa modificam doar atat, sa-i dam in folosinta gratuita diferenta de teren. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule, daca nu exista lege, de ce-i dam? 
 Dl.Oana Dorin 
 El construieste de 700 de mii de euro. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Pentru el construieste. 
 D-na Secretar Sarbu Laura 
 Domnule Ghergan, exista lege care ne permite si astazi schimbul doar ca 
nu-l realizam pana nu termina constructia, ca sa avem si noi o garantie. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Eu nu sunt de acord ca sa-i dam terenul omului. Piata noastra din Deva va fi 
distrusa, asta este problema. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Este poveste.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu este poveste. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Iti este indiferent ca vine  cineva cu o investitie atat de mare? 
 Dl.Ghergan Florian 
 Este foarte bine ca vine dar trebuie sa faca ce vrem noi, nu ce vrea el. 
 Dl.Primar Mircia  Muntean 
 Spune una. Eu, Oana si ganditorul Ghergan, uite domnule ce m-am gandit 
sa fac acolo. Zi ca te ajut dar nu tot bloca Consiliul local.  Si noi mai avem un as, i-
am dat un termen, 31 martie. Daca nu se apuca in 31 martie, totul este rupt, 
contractul este cladit pe acel amendament foarte clar. Mai avem alternative dar de 
oprit nu ne oprim.  
 Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 

                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 
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Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 

                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 

                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 

                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 

                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 

                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 11 voturi pentru, 
                     5 voturi impotriva (Dl Kovacs Francisc, Dl. Joca Gabriel, 

Dl.  
                                      Teban Andronic, Dl. Tonea Vasile si 

Dl.  
                          Ghergan  Florian) si 
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                                             2 abtineri (Dl. Borbeanu Simion si Dl. Pogocsan 
Ferdinand) 

A fost adoptata Hotararea nr.78/2007 
Punctul 78  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire bloc 
de locuinte pentru tineret bloc1” in municipiul Deva, str.M.Eminescu; 

D-na Dascar Corina  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 

            Dl.Primar Mircia Muntean 
            Va spun ce a fost. A trebuit sa facem niste modificari pentru ca a ridicat 
proiectul  de la P+2 la P+8 pentru ca ne-a aprobat Ministerul. A trebuit sa ne 
grabim cu el. 
            Ne-a aprobat in ianuarie si am cerut urgentarea proiectului. Chiar ca sa nu 
aveti nici o retinere ca este bloc prin A.N.L. 
            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.79/2007 
Dl.Primar Mircia Muntean  

            Domnule Szots, cand a adus studiul domnul Popa, ca sa nu creada 
consilierii ca vorbesc prostii. 
            Dl.Szots Ludovic 
            Astazi. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
Va dati seama si noi  ce sa mai spunem. Astia sunt prietenii nostrii. 

Punctul 79  
Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate „Construire bloc de locuinte pentru tineret bloc1” in 
municipiul Deva, str.M.Eminescu; 

D-na Samoilescu Gratiela 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
            Dl.Panduru Carol   
            Domnul consilier Morar Marcel s-a retras de la sedinta. 
 
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.80/2007 
Punctul 80  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

Caietului de sarcini si a instructiunilor privind organizarea si desfasurarea 
procedurii de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termica 
produsa in sistem centralizat, parte integranta a serviciilor publice energetice a 
municipiului Deva; 

Dl. Tatar Ioan 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.David Ioan 
Comisia juridica a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat,  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Dl.Panduru Carol 
Potrivit articolului 46 alin.4 din Legea administratiei publice nr.215/2001,cu 

modificarile si completarile ulterioare, articolele 3 si 4 ale proiectului de hotarare 
necesita vot secret. 

Va rog sa faceti propuneri. 
Dl. Oana Dorin 
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Pentru comisia  de evaluare a ofertelor, propun: presedinte: domnul 
Viceprimar Oancea Nicolae Florin iar membrii: domnul Szots Ludovic, domnul 
Tatar Ioan, domnisoara Branetiu Viorica, doamna Mihet Daniela, domnul Lazar 
Danil si domnul Voica Radu. 

Pentru  comisia  de solutionare a contestatiilor, propun: doamna Secretar 
Sarbu Laura, domnisoara Dara Oana, domnul Jarnea Horea, domnul Pogocsan 
Ferdinand si domnul Panduru Carol. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Presedinte,  eu vreau sa va propun ceva.  Eu as vrea sa fiu in 

comisia asta de evaluare pentru ca sunt in domeniul acesta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Propune sa ne ajuti, Florine. Eu sunt de acord si eu cer un lucru. Vreau sa 

suplimentam. 
Dl.Oana Dorin 
Am stiut ca dansul este propus in comisia de la …..si votat acolo.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Puneti-l aici. Florine, este problema serioasa. 
Dl.Ghergan Florian 
Tocmai de aceea vreau sa fiu, domnule Primar. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Macar atat, din veniturile proprii Florin. Nu din sume, din smecherii, din 

proiecte de hotarari. Astea au fost veniturile proprii. Puteam sa fac multe altele cu 
ele, intersectii sau cate ati spus si voi. Am bagat aici  pentru ca era o datorie. 

Dl.Ghergan Florian 
Sunt de acord. 
Dl.Panduru Carol 
Atunci, mai trebuiesc doua propuneri. 
Dl.Oana Dorin 
Panduru este incompatibil? 
Dl.Panduru Carol 
Nu. Merge domnul Ghergan si inca o persoana. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
De ce sa fie incompatibil? 
Dl.Panduru Carol 
Nu sunt director. 
Dl.Oana Dorin 
In locul domnisoarei Branetiu sa fie domnul Ghergan, mai bine? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu, domnule. Sa mai fie 2 consilieri. 
Dl.Panduru Carol 
Mai vine Florin si Vasiu, de exemplu. 
Dl.Oana Dorin 
Bine. 
Dl.Panduru Carol 
Este bine asa? S-a marit numarul de consilieri. 
Dl.Oana Dorin 
O sa fie 9. 
Dl.Ghergan Florian 
Este prima data cand mi-am dat  de lucru singur. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este o treaba simpla si sa stii ca lucrurile se mai schimba. 
Dl.Panduru Carol 
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Rog secretariatul tehnic sa intocmeasca si sa distribuie buletinele de vot cu 
propunerile facute tinand seama de faptul ca s-a suplimentat numarul de membrii 
la Comisia de evaluare, de la 7  la 9. 

Rezultatul votului secret este urmatorul: Au fost 17 voturi liber exprimate, 17 
voturi valabile. 

Pentru comisia  de evaluare a ofertelor: 
- Presedinte: domnul Viceprimar Oancea Nicolae Florin – Pentru 17 voturi 
- Membrii: - domnul Szots Ludovic - Pentru 17 voturi 
                      - domnul Tatar  Ioan      - Pentru 17 voturi 
                      - domnisoara Branetiu Viorica - Pentru 17 voturi 

                            - doamna Mihet Daniela - Pentru 17 voturi 
                           - domnul Lazar Danil - Pentru 17 voturi 

                     - domnul Voica Radu - Pentru 17 voturi 
                           - domnul Ghergan Florian - Pentru 17 voturi 
                           - domnul Vasiu Traian - Pentru 17 voturi 

Pentru  comisia  de solutionare a contestatiilor: 
Presedinte:  doamna Secretar Sarbu Laura - Pentru 17 voturi 
Membrii: - domnisoara Dara Oana- Pentru 17 voturi 
                - domnul Jarnea Horea- Pentru 17 voturi 
                - domnul Pogocsan Ferdinand - Pentru 17 voturi 
                - domnul Panduru Carol. - Pentru 17 voturi 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.81/2007 
Punctul suplimentar 1  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea Zonei Urbane – Dealul 
Cetatii – monument al naturii si istoric, cu valoare turistica ridicata in municipiul 
Deva – Refunctionalizarea Incintei I si interventii de urgenta” 

Dl. Sofron Gheorghe  
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4  abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl.  
                                        Kovacs  Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl. 

Kovacs  
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                                      Francisc si Dl. Joca Gabriel) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl. 

Kovacs  
                                      Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl. 

Kovacs  
                                      Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl. 

Kovacs  
                                      Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl. 

Kovacs  
                                      Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

 
 
 
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 13 voturi pentru si  
                      4 abtineri (Dl. Ghergan Florian, Dl. Tonea Vasile, Dl. 

Kovacs  
                                      Francisc si Dl. Joca Gabriel) 

A fost adoptata Hotararea nr.82/2007 
Punctul 2 suplimentar  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Prelungire str.Mihai Eminescu 
din municipiul Deva” 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

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



 105

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.83/2007 
Punctul 3 suplimentar  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii “Drum de acces “Zona 700” din 
municipiul Deva; 

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

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.84/2007 
Punctul 4 suplimentar   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
 Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

modificarii Anexei la Hotararea Consiliului local nr.364/2005; 
Dl. Rachita Ciprian 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
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Supun la vot art. 3 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.85/2007 
Punctul 5 suplimentar   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate Alimentare cu apa si canalizare zona 700 municipiul Deva; 
Dl. Vasiu Tiberiu 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

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

Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 

A fost adoptata Hotararea nr.86/2007 
Punctul 6 suplimentar   

Dl.  Primar Mircia Muntean  
In calitate de initiator retrag acest punct de pe ordinea de zi. Se amana 

pentru 15 martie. Am fost anuntati ca 5 consilieri va trebui sa desemnati. Este Ziua 
Ungariei.  
Punctul 81  

Dl.  Primar Mircia Muntean  
Prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind  aprobarea 

bugetului general al municipiului Deva; 
D-soara Branetiu Viorica 
Prezinta raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Rachita Ciprian 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de facut o propunere. In 

cadrul Cap. 70.02  “LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA” au loc 
urmatoarele modificari: 

1) la Lit. C, IV se va suplimenta poz . 45 “Introducere cadastru imobiliar-
edilitar si  

constituirea bancii de date urbane in municipiul Deva” cu 150.000 lei. Suma se va 
transfera din cadrul aceluiasi capitol, de la Lit. B. Poz. 71 Gradina zoologica 
"Bejan" – Deva 
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2) la Lit. B se introduce poz 81: “Alimentare cu apa si canalizare "Zona 700" 
Deva”  

cu suma de 20.000 lei care se va transfera din cadrul aceluiasi cap de la lit. b, poz 
79 Alimentare cu apa si canalizare pe drum de legatura intre Str. 22 Decembrie si 
Str. Sadoveanu - Str. Petre Ispirescu. 

Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 

            Dl.Panduru Carol   
            Daca nu mai sunt discutii va rog sa trecem la vot tinand cont de 

propunerea de modificare a compartimentului de specialitate. 
Supun la vot titlul proiectului de hotarare prezentat,  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotarare prezentat  

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

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.7 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 8 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art. 9 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.10 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.11 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.12 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot art.13 al proiectului de hotarare prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
Supun la vot proiectul de hotarare prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenti. 
A fost adoptata Hotararea nr.87/2007 

Diverse 
 Dl.Potopea Pavel – delegat satesc Barcea Mica 
 Domnule Primar, domnilor consilieri, pana acum am avut doar promisiuni si 
as avea o rugaminte din partea cetatenilor. 
 In conformitate cu ordonanta pe care a dat-o Guvernul referitor la 
ajutorarele de incalzire, pentru cei care se incalzesc cu lemne, s-au facut cereri si 
din satul Barcea Mica majoritatea beneficiaza de ajutorul acesta. O rugaminte as 
avea. Decat sa vina 50 de oameni cand o sa se dea banii, mai bine va rog frumos 
sa delegati dumneavoastra o persoana care sa vina acolo, sa nu se trimita 50 de 
scrisori.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 



 108

 Vom gasi o modalitate. 
Dl.Toth Andrei 
Domnule Primar, am o rugaminte foarte mare. Saptamana trecuta s-a dat in 

folosinta noul sediu al Politiei. Si pana atunci a fost catastrofa cu circulatia in zona 
respectiva. Acolo locuiesc, la 20 de metrii de la sediul Politiei. De cand s-a mutat 
Politia, este dezastru. In ce sens ?  Ar trebui marcat, Directia tehnica prin Serviciul 
circulatie sa marcheze locurile si in special politistii sa tina cont de parcari. Vine 
Politia cu girofarul,  ocupa 3-4 locuri si zice: ”ce ai cu masina ca suntem in 
exercitiul functiunii” si intra in bar  la cafea, girofarul merge si noi nu putem nici sa 
iesim. 

Trebuie invitat aici seful aici. 
Dl. Panduru Carol 

 Va rog sa faceti propuneri pentru presedintele care va conduce lucrarile 
sedintei in urmatoarele doua luni. 
 Dl Oana Nicolae 
            Propun pe doamna Mihet Daniela  

Dl. Panduru Carol 
 Doamna consilier Daniela Mihet a fost numita cu unanimitatea de voturi a 
celor 17 consilieri  prezenti. 
 Consider ca toate punctele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate si 
declar inchise lucrarile sedintei.  

 
Deva, 31 ianuarie 2007 

 
            Presedinte de sedinta,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

    Panduru Carol               Jr. Sarbu Laura 


