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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 04 iulie 2007, în şedinŃa  extraordinară 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă extraordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.2 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a 
DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.1486/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 
de consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, doamna Secretar 
Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
 Dl.Teban Andronic 
 Înainte de a intra în lucrările şedinŃei,  doresc să înmânăm Diploma de  fidelitate 
persoanelor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. (se înmânează premiile şi 
Diplomele de fidelitate). 

Dau cuvântul comandantului PoliŃiei, domnul Tihodor Aurel, care doreşte să 
prezinte un raport de activitate. 
 Dl. Tihodor Aurel 
 De la 1 februarie sunt şeful PoliŃiei Municipiului Deva. În  câteva cuvinte, am 
Ńinut neapărat să ne întâlnim şi să dezvoltăm o relaŃie sper destul de bună şi constructivă 
pentru oraş. Am vrut să mă cunoaşteŃi şi sper că vom colabora destul de bine. 
 Câteva cuvinte despre mine. Sunt absolvent al Academiei de PoliŃie “Alexandru 
Ioan Cuza ” promoŃia 1994. Din 1994 am lucrat la PoliŃia oraşului Simeria până în 2005, 
de când am fost şef al Serviciului Cercetări Penale Hunedoara.  De la 1 februarie până 
momentan sunt Şeful PoliŃiei Municipiului Deva. 
 Pentru că este normal ca activitatea să fie cunoscută de autorităŃile locale, 
respectiv Consiliul local şi Primărie, mi-am propus o scurtă prezentare a activităŃii 
PoliŃiei Municipiului Deva la 6 luni.   

Vă rog să-mi permiteŃi să dau citire câtorva obiective pe care ni le-am propus şi a 
câtorva rezultate, încheind la final cu câteva măsuri propuse care sperăm că, cu ajutorul 
dumneavoastră pot fi realizate. 
 Ca strategie de modernizare şi implementarea unor noi concepte, activitatea 
PoliŃiei Municipiului Deva se va desfăşura conform obiectivelor fundamentale ale PoliŃiei 
Române de modernizare conceptuală, structurală şi funcŃională şi de creare a unei 
instituŃii moderne, compatibilă cu Ńările membre ale Uniunii Europene. 
 În vederea îndeplinirii rolului şi a misiunii de serviciu public aflat în slujba 
comunităŃii, PoliŃia municipiului Deva a acŃionat conform Strategiei de Modernizare a 
PoliŃiei Române pentru perioada 2004-2007, precum şi a Ordinelor şi DispoziŃiilor de 
linie.  
 Întreaga activitate a avut ca scop asigurarea unui climat de ordine şi siguranŃă 
publică corespunzător, diminuarea sentimentului de insecuritate în rândul populaŃiei, 
controlul criminalităŃii şi nu în ultimul rând, apărarea avutului public şi privat, a vieŃii 
sănătăŃii şi integrităŃii corporale a persoanelor. 
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 Acum, câteva cuvinte din managementul  instituŃional. Unul dintre obiectivele 
generale îl constituie asigurarea unui mod de gestionare organizaŃională, adaptat la 
exigenŃele actuale şi de perspectivă care să creeze capacitatea de răspuns instituŃional 
pentru creşterea gradului de  fiabilitate si competitivitate. 
 Activitatea manageriala fundamentată pe principii europene moderne trebuie să 
devină proactivă şi consultativă şi presupune conducerea acesteia prin programe 
punctuale, pe termen scurt, mediu şi lung, la nivelul PoliŃiei municipiului Deva 
derulându-se etapele Proiectului Managerial propriu pentru eficientizarea activităŃii  
poliŃieneşti pe anul 2007, cu următoatele obiective:  

• Obiective strategice: 
-    creşterea gradului  de siguranŃă publică a cetăŃenilor; 
-    îmbunătăŃirea calităŃii serviciului poliŃienesc; 
-    creşterea nivelului de încredere al populaŃiei în poliŃie; 
-    reducerea fenomenului criminalităŃii. 

• Obiective generale: 
   - creşterea capacităŃii operative şi instituŃionale în prevenirea şi combaterea violenŃei şi 
protecŃia patrimoniului; 
   - creşterea capacităŃii instituŃionale şi funcŃionale în domeniul fraudelor economico-
financiare şi a corupŃiei; 
   -  asigurarea ordinii publice şi siguranŃei cetăŃeanului; 
   -  realizarea cooperării judiciare integrate în materie penală; 
   -  prevenirea şi combaterea corupŃiei interne, a conduitei necorepunzătoare poliŃiştilor; 
   -  îmbunătăŃirea sistemului de relaŃionare a poliŃiei cu societatea civilă. 

Ca politică de relaŃii publice, marketing instituŃional şi prevenire, relaŃiile 
instituŃiei cu mass-media au avut ca obiectiv principal îmbunătăŃirea imaginii poliŃiei în 
faŃa opiniei publice, ca un organism echidistant, credibil şi stabil, garant al climatului de 
ordine şi siguranŃă publică.  

Prevenirea a constituit  o preocupare majoră, urmărindu-se gestionarea coerentă şi 
unitară  a situaŃiei operative din raza de competenŃă, fiind vizate diminuarea cauzelor şi 
factorilor generatori de criminalitate, pregătirea din punct de vedere antiinfracŃional a 
populaŃiei. 
 Câteva activităŃi întreprinse pentru combaterea criminalităŃii. Au fost organizate 
13 razii, 217 acŃiuni şi 1.818 controale, urmărindu-se îndeosebi prevenirea şi combaterea 
furturilor  şi a faptelor stradale, a delicvenŃei juvenile, a activităŃilor comerciale ilicite, 
precum şi menŃinerea ordinii şi siguranŃei publice, activităŃi în cadrul cărora au fost 
constatate 491 infracŃiuni, din care 106 în  flagrant, pentru care au fost cercetate 471 
persoane. Au fost aplicate 1615 sancŃiuni contravenŃionale în valoarea totală de 349.029 
lei, cele mai multe la Legea nr. 61/1991 republicată. 
 Ca volum al criminalităŃii privind numărul persoanelor cercetate pentru comiterea 
de infracŃiuni a fost de 675 persoane la 100.000 locuitori, iar volumul criminalităŃii 
privind numărul infracŃiunilor soluŃionate a fost de 704 infracŃiuni la 100.000 locuitori. 
 Structurate pe genuri un număr de 152 infracŃiuni au fost contra persoanei, din 
care  14 săvârşite cu violenŃă, 173 au fost contra patrimoniului,  mare majoritate furturi, 
21 infracŃiuni de serviciu, 39 la regimul circulaŃiei şi 106 alte infracŃiuni. 
 Prejudiciul cauzat a fost de 1.342.000 lei, recuperat în proporŃie de 37%. 
 În semestrul I 2007, la PoliŃia municipiului Deva au fost efectuate cercetări în 
2.690 dosare penale, din care au fost  soluŃionate 932 dosare, rămânând în lucru  la finele 
perioadei 1.758 dosare penale. 
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 Prezenta analiză cât şi analizele efectuate în anii trecuŃi au evidenŃiat creşteri 
constante în ceea ce priveşte volumul de muncă derivat din înregistrarea unui număr 
mare, în permanentă evoluŃie ascendentă a sesizărilor cetăŃenilor. Doar raportat la aceeaşi 
perioadă a anului 2006, numărul dosarelor penale aflate în lucru a fost cu 38% mai mare.  

Trebuie menŃionat faptul  că activitatea profesională în anul 2007 s-a desfăşurat în 
condiŃiile unor semnificative transformări ce au avut loc atât la nivelul PoliŃiei Române, 
cât şi la cel al poliŃiei devene. 

Numărul poliŃiştilor nou angajaŃi a crescut substanŃial, iar nu puŃini sunt aceia care 
în trecutul imediat au încetat raporturile de serviciu prin pensionare. 

Ne revine un rol deosebit  în formarea profesională a noilor poliŃişti în aşa fel 
încât tinerii noştri colegi să se integreze rapid şi să dea randament în această activitate, 
astfel încât parametrii profesionali să crească în următorul interval. 

Şi pentru perioada următoare, activităŃile poliŃiei devene se vor orienta pe 
direcŃiile principale ale Strategiei de Modernizare a PoliŃiei Române pentru perioada 
2004-2007, având ca scop realizarea unui climat de ordine şi siguranŃă publică, 
îmbunătăŃirea imaginii poliŃiei şi creşterea gradului de încredere a comunităŃii în instituŃia 
PoliŃiei Române. 

În câteva cuvinte, aş prezenta situaŃia operativă privind circulaŃia pe drumurile 
publice. În primele 6 luni ale anului 2007, Biroul de SiguranŃă a CirculaŃiei, în Mediul 
Urban a aplicat 9.885 sancŃiuni contravenŃionale în valoare totală de 635.649 lei, a reŃinut 
315 permise de conducere, 153 certificate de înmatriculare şi a constatat 93 infracŃiuni. 

Pe raza municipiului Deva, în perioada de referinŃă, au fost înregistrate 12 
accidente grave, soldate cu 4 morŃi şi 9 răniŃi şi 27 accidente uşoare soldate cu 29 răniŃi 
uşor. Cele mai multe accidente au avut loc în localitatea Sântuhalm -10, pe strada Calea 
Zarandului-9, str. M. Eminescu -2. 

Ca şi cauze principale concurente la producerea evenimentelor rutiere amintim: 
viteza, întoarceri peste marcajul continuu şi traversare prin loc nemarcat. 

Pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului, asigurarea unui climat  de ordine şi 
siguranŃă publică corespunzător cât şi pentru eficientizarea  activităŃilor de prevenire ce 
se vor derula, rugăm să analizaŃi posibilitatea iniŃierii şi punerii în practică a următoarelor 
măsuri: 

• Pe linie de ordine şi siguranŃă publică, prevenirea şi combaterea  
criminalităŃii stradale: 
- suplimentarea funcŃiilor de poliŃişti comunitari cu atribuŃii pe linie de ordine  şi 
siguranŃă publică, astfel încât la momentul intrării în vigoare a Legii privind înfiinŃarea 
PoliŃiei  Locale, probabil 1 ianuarie 2008,  numărul poliŃiştilor comunitari să permită 
preluarea  în bune condiŃiuni a sarcinilor şi îndatoririlor stabilite de lege. 
-  extinderea sau după caz  deyvoltarea sistemului de iluminat public în zonele mărginaşe, 
îndeosebi str. Zăvoi şi cele adiacente acesteia, zona celor două cimitire din cartierul 
Micro 15.  
-  încadrarea cu personal de pază propriu sau specializat a şcolilor şi a liceelor din 
municipiul Deva. 
- instalarea  unor sisteme de supraveghere video pe DN 7 la intrarea şi  ieşirea din 
municipiu, tocmai pentru a ajuta în primul rând la identificarea autorilor furturilor de 
autoturisme, de a avea o evidenŃă şi de a putea asigura traficul rutier în zona respectivă. 
- instalarea unor sisteme de supraveghere video în zonele cu aglomerări de  persoane şi 
potenŃiali criminogen respectiv: zona gării CFR, b-dul I. Maniu, PiaŃa agro-alimentară, b-
dul Decebal, b-dul 1 Decembrie. 
- identificarea unor locaŃii pentru amenajarea de parcări auto. 
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 Am fixat şi câteva obiective pentru prevenirea accidentelor rutiere şi fluidizarea 
traficului în municipiul Deva: 

- demararea unor lucrări pentru lărgirea părŃii carosabile pe Calea Zarandului şi  
amenajarea unor parcări tip spic pe aceeaşi stradă; 

- crearea unei “unde verzi”, adică legarea semafoarelor de pe Calea Zaranduluiîn  
serie,  astfel încât o dată intrat pe culoarea verde, să poŃi traversa toată Deva pe aceeaşi 
culoare. S-ar impune şi înlocuirea semafoarelor actuale cu unele mai performante; 

- înlocuirea indicatoarelor rutiere existente cu indicatoare reflectorizante. Despre  
acest fapt spune şi în Codul rutier şi, sunt şi mai vizibile. 

- Hotărârea am discutat-o şi cu Parchetul local  vis-a-vis  de accidentele de  
circulaŃie care se comit pe strada Sântuhalm. Ne-am gândit la montarea unor parapeŃi de 
separare a sensurilor de circulaŃie pe str. Sântuhalm, pe porŃiunea cuprinsă între 
Pensiunea Alaska şi staŃia peco Petrom; Ceva de genul acesta este în Timişoara, am 
înŃeles. Nu am fost dar, am înŃeles că este la intrarea în Timişoara. Nemaiavând 
posibilitatea de a întoarce în acea zonă, se evită spunem noi destul de multe accidente; 

- montarea unor semafoare automate la buton la trecerile de pietoni importante; 
- crearea unor benzi de viraj la dreapta pe culoare verde intermitent la  intersecŃiile  

semaforizate; 
- montarea de panouri rutiere cu conŃinut preventiv pe Calea Zarandului şi  str.  

Sântuhalm şi demontarea panourilor publicitare montate fără avizul poliŃiei care 
actualmente în unele locuri obturează vizibilitatea participanŃilor la trafic. 

- fluidizarea circulaŃiei rutiere pe străzile din jurul pieŃei agroalimentare Deva prin  
interzicerea ori după caz stabilirea unor sensuri unice de circulaŃie. Dacă tot discutam de 
piaŃa agroalimentară, am înŃeles că la mijlocul lunii următoare va intra în renovare şi cred 
că atunci când se va da în folosinŃă sub noua înfăŃişare ar fi bine ca circulaŃia să fie foarte 
bine stabilită şi să pornim cu reguli noi de la bun început. 

 Pe scurt, asta a fost prezentarea. Promit că la finele anului o să fie mai consistentă.  
V-am spus că ideea era să ne vedem, să ne şi cunoaştem.  

Dl.Ghergan Florian 
 Am ascultat cu atenŃie materialul dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă aŃi avea 
nişte propuneri, ar fi interesante pentru noi, să decongestionăm puŃin circulaŃia din centrul 
oraşului mai ales că sunt zilnic orele când se iasă de la servici, vedeŃi că se circulă bară la 
bară şi la sfârşit de săptămână şi în sărbători, atunci când circulaŃia este chiar greoaie.    
V-am ruga dacă vă puteŃi gândi la nişte propuneri pentru că aveŃi oameni de specialitate. 
Cum să procedăm să decongestionăm puŃin circulaŃia pentru că sunt momente critice. 
 Dl. Tihodor Aurel 
 Vă rog să-mi permiteŃi să iau loc ca să-mi notez. Vă rog să-mi spuneŃi numele 
dumneavoastră. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Ghergan mă numesc. 
 Dl. Tihodor Aurel 
 Discutam înainte cu domnul director de la PoliŃia Comunitară şi cu domnul 
Panduru şi am spus că, cred că până în momentul în care vom reuşi terminarea lucrărilor 
de modernizare, în momentul în care vom reuşi să realizăm acele spaŃii de parcare extra 
domeniului public, deci nu sunt  cele de pa banda de circulaŃie, atunci ne putem gândi 
foarte serios şi o să putem să fluidizăm. Dădeam un exemplu, cât am lucrat la Inspectorat 
făceam naveta de la Simeria, făceam naveta pe b-dul N.Bălcescu de la biserică. După 
realizarea acelor parcări în spic, am constatat că dintr-o dată perspectiva era alta. SpaŃiul 
era foarte degajat, erau două sensuri, era vizibilitate, se circula mult mai lejer. Sunt 
convins că dacă se va continua în sensul acesta, se va fluidiza circulaŃia.  
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 Dl.Ghergan Florian 
Vorbeam de centrul oraşului. Sigur că acolo s-au făcut lucruri bune şi este de 

notat că s-au decongestionat şi sunt foarte bine realizate parcările. Unde nu se mai pot 
face parcări,  am vrea să ne daŃi câteva idei  cum se poate îmbunătăŃi circulaŃia. UitaŃi-vă, 
aici în centru nu se poate ajunge, nu se poate circula, nu se poate parca. Sunt parcările tot 
aici în zona centrală, este Iuliu Maniu unde s-au făcut parcările  şi tot este greu, este 
accesul greu. Aici dacă putem aduce câteva măsuri ca să fluidizăm circulaŃia.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ar mai fi o problemă, care sigur, nu este legată strict de comandantul PoliŃiei 

municipale şi de serviciile pe care le conduceŃi dumneavoastră. Este vorba despre o 
atitudine  care a fost chiar aici în plenul şedinŃei ridicată de mai mulŃi consilieri, pentru 
tonul şi pentru atitudinea pe care subofiŃeri din cadrul Serviciului circulaŃie judeŃ  mai 
ales îl au faŃă de domnii consilieri, aleşi locali. Au fost mai multe situaŃii şi în mandatul 
trecut şi în mandatul actual în care s-a ridicat această problemă. Sigur că,  acolo unde se 
încalcă legea, fiecare răspunde în faŃa legii dar atitudinea unora dintre colegii 
dumneavoastră şi ai noştrii – că în fond toŃi suntem plătiŃi din bani publici – mi-ar fi 
plăcut ca domnii consilieri să spună ei, să nu mă lase pe mine pentru că, din câte îi cunosc 
sunt  oameni hotărâŃi şi ştiu să pună punctul pe “i”  acolo unde este cazul.  Sunt totuşi 
aleşi locali, că sunt mulŃi, că sunt puŃini, că vor fi mai mulŃi sau vor fi mai puŃini, dar 
atâŃia câŃi sunt iau decizii şi iată sprijină activitatea poliŃiei ori de câte ori au ocazia. Nu 
cred că au fost hotărâri de consiliu legate de îmbunătăŃirea acŃiunilor în municipiu ca 
dânşii să nu sprijine. Ca urmare, un mic respect pentru aleşii locali pentru că sunt totuşi 
20 din 80.000 care au atribuŃii de acest gen.  

Eu vă mulŃumesc şi sper în continuare la o bună colaborare. Nu a fost cazul 
subofiŃerilor din serviciul dumneavoastră ci de cei de la judeŃ pentru că am verificat. 
Măcar prin glasul dumneavoastră să  aduceŃi la cunoştinŃa serviciului, dacă comandanŃii 
au altă părere. 
 Dl. Tihodor Aurel 

Este regretabil dacă s-a întâmplat ceva de genul acesta. Îmi cer scuze vis-a-vis de 
acest compartiment. Vreau să vă aduc la cunoştinŃă un  lucru. De anul trecut PoliŃia 
municipiului Deva nu are în componenŃa ei un birou de poliŃie rutieră. Prin reorganizarea 
Serviciului poliŃiei rutiere sau creat două  birouri de poliŃie. Practic acest  birou de poliŃie 
drumuri naŃionale şi biroul de poliŃie urbană, asigurarea circulaŃiei în mediul urban, 
printr-o dispoziŃie a domnului inspector şef eu administrez, gestionez într-un mod sau 
altul activitatea acestui birou care are ca locaŃie sediul PoliŃiei municipiului Deva. S-ar  
putea ca acest birou să se mute efectiv în cadrul Inspectoratului şi atunci, va fi sub 
organizarea  Inspectoratului şi ei să-şi desfăşoare activitatea în continuare acolo.  

Am înŃeles să transmit doleanŃa dumneavoastră. Cel puŃin mie mi se pare normal 
ca fiecare poliŃist să fie la fel de politicos şi cu un domn consilier, şi cu un domn primar 
sau şef de poliŃie, ca şi cu oricare alt cetăŃean. Personal le-am cerut lucrul acesta, militez 
pentru problema asta. Tocmai de aceea, poate eu mi-am dorit sau sunt  mai mult interesat 
nu atât de problematica de poliŃie rutieră cât de problematica legată de combaterea 
criminalităŃii. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ce pot să mai adaug este că am discutat şi cu colegii mei de la poliŃia locală şi 

sper că începând de la bugetul anului viitor să reuşim să  îmbunătăŃim protecŃia cu 
camere video a zonelor supraaglomerate ca să avem un control sau cel puŃin să existe şi 
din partea rău făcătorilor o reŃinere în a se deda la acte nelegale. 

Dl. Teban Andronic 
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MulŃumim domnului comandant pentru prezenŃa dânsului aici şi îl invităm în 
continuare să ne bucure cu prezenŃa dânsului la şedinŃele noastre. 

Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 20 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 17 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa domnul David Ioan, domnul 
Morar Marcel, doamna Mermezan Ana Elena.     

Vă informez că la şedinŃa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, 
doamna Secretar Laura Sârbu, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 
            De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei 

În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea prezentării 
stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 12 iunie 2007 precum şi a 
procesului-verbal al şedinŃei Consiliului local. 

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

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

Acum, înainte de şedinŃă  v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinŃei 
Consiliului local din data de 12 iunie 2007 insotit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 12 iunie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinara prin DispoziŃia Primarului 
nr.1363/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 20 consilieri in 
functie. 

   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Oana Nicolae Dorin. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 16 puncte şi 3 puncte suplimentare. S-

au adoptat 18 hotarari, respectiv de la nr.244-261. Proiectul de hotarare inscris la punctul 
3 suplimentar a fost respins. 

    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie 
cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 12 iunie 2007.  

 
Dl.Teban Andronic 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 iunie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 12 iunie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor  17 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 

proiectului ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 

I. Prezentarea Incheierii Civile nr.2302/2007 privind validarea mandatului de 
consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Ghibu Simion şi 
depunerea jurământului de către aceasta 

II.   Proiecte de hotărâri, privind: 

1. Completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.314/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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2. Aprobarea unui Regulament pentru desfasurarea accesului controlat pe Bdul 1 
Decembrie – tronsonul cuprins intre Piata Unirii si str.Aurel Vlaicu si 
delimitat de cele 2 bariere electromecanice existente; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul Canalizare pe 

strada B. Lăutaru, Deva, in valoare totala de 87.510,63 lei, pentru realizarea 
retelei de canalizare menajera; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Incadrarea “Teatrului de Arta Dramatica Deva” din subordinea Consiliului 

local Deva, in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

5. Aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica 
in sistem centralizat a municipiului Deva; 

                  IniŃiator Consilier Carol Panduru   
6. Aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciului public de distributie a energiei termice produsa in sistem 
centralizat, parte integranta a serviciilor publice energetice a municipiului 
Deva;   

                  IniŃiator Consilier Carol Panduru   
7. Aprobarea modificarii traseului retelelor aferente distributiei agentului termic 

in interiorul condominiului; 
                  IniŃiator Consilier Carol Panduru   

8. Reglementarea gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului 
Deva si a localitatilor apartinatoare;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea modificarilor la proiectul nr.133/2005 “Intretinere si reparatii 

strazi, alei carosabile, trotuare si drumuri de pe raza municipiului Deva” 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

10. Aprobarea executarii unor lucrari suplimentare la obiectivul “Canalizare pe 
strada M. Corvin, Deva”, in valoaretotala de 61.974,01 lei pentru finalizarea 
retelei de canalizare pluviala; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea studiului de fezabilitate “Bransamente de apa si racorduri de 

canalizare la consumatori in localitatea Cristur” 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

12. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
III.   Diverse 

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

1. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind 
organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de 
organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si 
subordonatele fara personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva;   

Dl. Teban Andronic 
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Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  17 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor  17 consilieri prezenŃi. 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-3, 5-11, punctul 1,2 
suplimentar se adoptă cu votul majoritatii membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din 
Legea nr.215/2001, republicata, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 
12 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. Potrivit Ordonantei 
nr.21/2007 proiectul de hotarare inscris la punctul 4 se adopta cu majoritatea de voturi 
din numarul total de consilieri.  
 De asemenea punctul 1 suplimentar necesita vot secret. 

 

 

 

 

I. Prezentarea Incheierii Civile nr.2302/2007 privind validarea mandatului  
de consilier in Consiliul local al municipiului Deva al domnului Ghibu Simion şi 
depunerea jurământului de către aceasta 

Invit în continuare pe domnul Ghibu Simion, să depună jurământul prevăzut de 
lege.  

Rog asistenŃa să se ridice în picioare. Domnul Ghibu Simion depune jurământul. 
 MenŃionez că în sală sunt prezenŃi 18 consilieri întrucât domnul Ghibu Simion a 
fost validat în funcŃia de consilier şi participă la vot. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

Dl. Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea anexei 

nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.314/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Dl.Dragulesc Dorel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat  favorabil. 

            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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



 9 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.262/2007 
Punctul 2  

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

Regulament pentru desfasurarea accesului controlat pe Bdul 1 Decembrie – tronsonul 
cuprins intre Piata Unirii si str.Aurel Vlaicu si delimitat de cele 2 bariere electromecanice 
existente 

Dl. Sofron Gheorghe 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Tonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil.  Am o rugăminte foarte mare. Executantul  

să repare bariera, nu este o lucrare. Nici un începător nu face aşa ceva. Trebuie făcută o 
lucrare ca lumea. Dacă merge cineva se Ńine de barieră, pică.  
 
 
 
 Dl.Şofron Gheorghe 
 Este la S.P.I.G.M. Se va supraveghea cu camere. Acum nu este curent. Încă nu s-a 
aprobat regulamentul  şi de aceea este aşa.  
 Dl.Panduru Carol 
 Eu aveam o propunere. În marile oraşe şi oraşele mai vechi unde au centre 
istorice, nu se circulă nici cu trotineta. Era bine închis, aveam centrul istoric cu clădiri 
vechi, cu faŃadele incluse aşa cum au fost construite la vremea respectivă.  
 Timişoara are PiaŃa Unirii şi nu se circulă. În Braşov este la fel, sunt magazine şi 
tot felul de restaurante dar nu intră. Aşa este şi în Sibiu.  

La noi şi cu motocicletele, cu tractoare cu remorcă. S-a transformat 1 Decembrie, 
unde este o zonă deosebit de frumoasă, în bulevard. Am avut o propunere să-l închidem 
de tot. Domnul Primar trebuie să ştie. De la Primărie până la PiaŃa Sfatului este închis. 
Au restaurante, sunt terase în mijloc, ornamentate cu flori frumoase. 

Trebuie să facem ceva, părerea mea. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Sunt de acord cu ce spunea domnul dar, aş vrea ca cei care luaŃi cuvântul să vă 
pronunŃaŃi în cunoştinŃă de cauză. Să ştiŃi că există o sentinŃă definitivă şi irevocabilă prin 
care ni se interzice să blocăm această piaŃă. Sigur, părerea mea este că, este discutabilă, 
este rău intenŃionată, este tendenŃioasă. În orice stat civilizat există maşini de mică 
tracŃiune care deservesc comercianŃii din zonă, în nici un caz să intri cu tancuri şi cu 
furgonete. Din păcate, ar trebui şi domnul judecător să audă, să vadă. Şi ei urmăresc 
şedinŃele de consiliu şi se ştie că nu întotdeauna deciziile lor sunt bine venite şi în 
concordanŃă cu ceea ce este în  lumea civilizată. 
 Ca urmare, ne supunem ei dar pe viitor dorim o reanalizare a acestei situaŃii. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar, am ridicat de mai multe ori problema acestor bariere. La Sibiu 
există situaŃia aceasta dar ele trebuie păzite pentru că nu putem să aşteptăm. Se sprijină 
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un om de barieră şi nu mai funcŃionează. Trebuie să găsim o soluŃie tehnică ca aceste 
bariere să funcŃioneze şi să arate cum trebuie. Ba este strâmbă, ba este lovită. 
 UitaŃi-vă chiar la Sibiu, acolo unde este intrarea, lângă Palatul Romanilor,  este o 
barieră de genul acesta întărită, ancostată foarte bine, cu aparatul cu cartelă la vedere dar 
care nu poate fi atins de către o maşină. Să găsim o soluŃie de genul acesta, pentru 
varianta pe care o propune şi colegul, noi putem nu să interzicem dar putem să limităm 
greutatea maşinilor care trec acolo şi atunci găsim o soluŃie pentru maşinile care 
aprovizionează restaurantele sau terasele  acestea. Se poate face o propunere de  hotărâre  
să se intre numai cu 1,5 tone sau ceva de genul acesta şi atunci se realizează tocmai ce 
spunea domnul. 
 Cred că rezolvarea acestei bariere este foarte importantă. 
 Dl. Borbeanu Simion 
 Dacă dorim să facem ceva foarte trainic, părerea mea este că ar trebui să nu mai 
folosim bariere. Sunt nişte cilindrii care intră şi iasă din pământ. În momentul în care se 
doreşte interzicerea circulaŃiei, ei sunt ridicaŃi din pământ. Este o soluŃie mult mai trainică 
care nu mai poate să fie îndoită.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Rugămintea mea este ca, cei care cunoaşteŃi – şi eu spun că este o soluŃie bună -, 
cei care cunoaşteŃi astfel de dispozitive şi firmele care le comercializează dar şi să le 
execute ei, sunt invitaŃi. Noi putem oricând să luăm barierele şi să  le punem unde nu sunt 
aşa mari solicitările. Nu este nici o problemă. Dar, eu nu ştiu să fie un furnizor încă aici 
în zona noastră. Dacă cunoaşteŃi, trebuie adresa, legături. 
 Dl.Panduru Carol 
 Este la Timişoara. 
  
 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Şi Timişoara a început cu bariere în zona centrală. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Am rugămintea ca să rezolvăm această problemă. Trebuie limitat accesul la 
autoturisme şi furgonete până la 1,5 tone. La furgonete stabilită ora de aprovizionare. Nu 
trebuie să intre şi la ora 12 şi la 1 şi la altă oră. Între ora 8 şi 10 dimineaŃa şi între 18 şi 20 
să se facă aprovizionarea în toată zona. 
 Nu putem pune noaptea pentru că sunt şi magazine de confecŃii şi nu poate veni 
vânzătorul noaptea ca să ia marfa. 
 Dl.Teban Andronic 
 Este stabilită, domnule Oană, în hotărâre. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 

Bun. În partea cealaltă, dinspre cetate, acolo va fi puŃin mai greu pentru că trebuie 
să fie acces permanent atât spre Parchetul de pe lângă Tribunal, de pe lângă Judecătorie  
unde zi noapte este circulaŃie. Să punem sens interzis pentru motociclete, pentru 
motorete,  pentru scutere.  

Este regulament dar dacă de la PoliŃia comunitară nu o să fie în permanenŃă 1 lună  
la pază, unul într-un capăt al centrului şi unul în cealaltă parte, să-i oprească şi să-i 
amendeze, nu facem nimic. Trebuie luate şi măsuri de sancŃionare foarte severe. 
 Dl. Şofron Gheorghe 
 Sunt locatari care deŃin apartamente şi pe o parte şi pe cealaltă. Nu poŃi să nu-i 
laşi să intre în curtea lor.   
 Dl.Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.263/2007 
Punctul 3  

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

unor lucrari suplimentare la obiectivul Canalizare pe strada B. Lăutaru, Deva, in valoare 
totala de 87.510,63 lei, pentru realizarea retelei de canalizare menajera; 

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

            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.264/2007 
Punctul 4  

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

“Teatrului de Arta Dramatica Deva” din subordinea Consiliului local Deva, in categoria 
institutiilor de spectacole de repertoriu; 

Dl. Bodea Lucian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl. Tonea Vasile  
Comisia juridică a avizat  favorabil.  
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D-na Luchian Mirela 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
Am o serie de nelămuriri aici. În Expunerea de motive şi Referat se spune care  

sunt condiŃiile pentru a se încadra Teatrul de Artă Dramatică Deva în categoria 
instituŃiilor de spectacole de repertoriu dar nu spune  ce avantaje, ce beneficii aduce 
instituŃiei.  Nu ne spune nimic. Ce beneficii aduce instituŃiei şi nouă nu ne spune. 

 Dl. Primar Mircia Muntean   
 Cei de la Comisia de cultură şi chiar dumneavoastră de la Comisia juridică ar 
trebui să ne spuneŃi ce discuŃii au fost. Doamna Mirela? 
 D-na Luchian Mirela 
 Acest proiect a rezultat în urma raportului de specialitate. Suntem de acord cu 
trecerea. Cei de la Teatru ştiu de ce au făcut acest raport. 
 Dl.Panaitescu Mihai 

OrdonanŃa nr.21 prevede încadrarea teatrului in categoria institutiilor de 
spectacole de repertoriu. Avem personal permanent angajat, avem mai mult de trei 
producŃii anuale şi  aşa prevede OrdonanŃa nr. 21 să facem încadrarea. 
 Dl.łonea Vasile  
 Are un  aport pozitiv? Ce avantaje aveŃi? 

Dl. Bodea Lucian  
 Nu contează ce avantaje avem.Legea ne obligă să ne încadrăm în una dintre aceste  
3 categorii. Aici nu se discută ce avantaje avem în urma încadrării ca instituŃie de 
repertoriu a teatrului. Suntem obligaŃi să ne încadrăm.  
 Dl.Panaitescu Mihai 
 Ne aduce nişte obligativităŃi încadrarea respectivă. Obligativitatea de a avea un 
repertoriu de cel puŃin trei producŃii pe stagiune şi două în pregătire. Asta spune 
încadrarea respectivă. 
            Dl.Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.265/2007 
Punctul 5  

Dl. consilier Panduru Carol   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a 
municipiului Deva; 

Dl. Tatar Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.Tonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
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Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile 
Am un semn de întrebare aici. La un articol, asta este de fapt singurul semn de  

întrebare. La articolul 2, punctul 2, litera g) “un condominiu – un sistem de încălzire”. 
Cum o să se realizeze treaba aceasta? Mai departe, în lege defineşte şi ce înseamnă 
condominiu şi vedem că în tot oraşul nu există. Există un condiminiu, 1-2 sisteme de 
încălzire iar soba aceia Ńigănească cu burlan afară este la alt sistem de încălzire, centrală 
proprie, centrală pe gaz, sobe. Cum o să realizăm toate acestea? Noi votăm dar cum se 
realizează? 
 Dl. Teban Andronic 
 Cine a iniŃiat acest proiect, să lămurească problema. 
 Dl.Panduru Carol 
 Aşa prevede legea. Regulamentul a fost iniŃiat de ANRSC şi trebuie să ne 
încadrăm.   
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Domnule director, explicaŃi-ne. 
 Dl.Cristea Ioan 
 Un singur imobil cu un singur sistem este principiul din Legea nr.325 care a intrat 
în vigoare la 21 martie 2007. Acest regulament prevede nişte norme şi nişte reguli pe care 
noi trebuie să le respectăm faŃă de clienŃi. Regulamentul este aprobat de preşedintele 
A.N.R.S.C.-ului  şi este obligatoriu pentru toŃi distribuitorii şi furnizorii de energie 
termica după ce acest regulament trebuie aprobat şi de Consiliul local. După 30 de zile de 
la aprobarea Consiliului local, devine obligatoriu pe norme pe care noi trebuie să le 
respectăm. 
 Principiul acela, un singur imobil cu un singur sistem este prevăzut de lege, de 
Legea 325. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 AŃi văzut, noi am luat hotărârea de acum 2 ani. În blocurile unde mai există un 
singur apartament fără centrală, acela suportă aproape toate cheltuielile şi binenŃeles că şi 
furnizorul prin subvenŃiile pe care le acordă şi prin  multe altele. Ca urmare, va trebui să 
se opteze de către Adunarea generală ori merg numai pe centrală, ori merg numai pe 
sistemul centralizat. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Dacă sunt amândouă? 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Dacă sunt amândouă, mai bine consiliile de administraŃie ale Calor-ului aprobă să 
le plătească oamenilor centralele, la cei 2-3 care nu pot, pentru că sunt mult mai câştigaŃi 
decât să le suporte cheltuielile. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Domnule Primar, în situaŃia asta, ajungem cu Calor-ul nostru sau serviciul care 
este, să obligăm locatarii dintr-un bloc care jumătate sunt cu centrale şi jumătate cu 
sistemul centralizat, să renunŃe la sistemul centralizat. Cel care a făcut o investiŃie în 
centrală, nu cred că cineva îl poate obliga să arunce centrala afară. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Numai jumătate. Dacă este jumătate –jumătate,  este normal că-i încurajăm să 
revină şi s-au dat exemple la sistemul centralizat. Dacă jumătate este  80%  şi, şi-au luat 
deja centrală  atunci este foarte greu să-i lămureşti pe toŃi cei 80% să renunŃe şi să intre 
din nou. 
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 Dl.Cristea Ioan 
 Acest principiu nu trebuie aplicat acum, domnule consilier. Legea spune 3 ani de 
acum înainte. Deci, până în 2010.  
 Dl. Ghergan Florian 
 Deci, nu este obligatoriu? 
 Dl.Cristea Ioan 
 Sunt 3 ani de zile. 
 Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.266/2007 
Punctul 6  

Dl. consilier Panduru Carol   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  aprobarea Caietului 

de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de distributie a 
energiei termice produsa in sistem centralizat, parte integranta a serviciilor publice 
energetice a municipiului Deva;  

Dl. Tatar Ioan 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o propunere. La 

articolul 2, în loc de HCL nr. 191/2007 să se treacă HCL 197/2007, întrucât s-a strecurat 
o greşeală.  
 După articolul 2, se introduce un articol nou prin care să se numească comisia de 
evaluare a ofertelor, compusă din 9 persoane.  
 Articolul 4 va cuprinde comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, compusă din 5 
persoane. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 În aceste condiŃii, actualul articol 3 devine articolul 5 şi articolul 4 devine 
articolul 6. O să avem vot secret. 

Dl.Tonea Vasile 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Eu aş vrea să întreb ce scop are hotărârea? Aprobăm Caietul de sarcini, nu ar 

trebui să scoatem şi la licitaŃie?  Ar trebui să punem un punct aici că împuternicim pe 
domnul Primar să organizeze licitaŃia, sau Primăria. Să fie pus un punct aici pe ordinea de 
zi sau  în hotărârea aceasta că se licitează treaba aceasta sau cum este în legalitate. 
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Dl.Tătar Nelu 
Este trecut în Caietul de sarcini. Nu este trecută  data deoarece  nu putem stabili la 

ora actuală data. 
Dl.Ghergan Florian 
De acord dar să aprobăm acest lucru. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
SpecificaŃi asta în Caietul de sarcini. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Să adăugăm la  articolul 1 în final “care se va realiza prin organizarea unei licitaŃii 

publice conform legii”. Să se adauge la articolul 1 şi atunci este clar. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 La începutul anului am mai stabilit forma de gestiune şi spune acolo “prin licitaŃie 
publică”. Delegarea de gestiune se face numai prin licitaŃie publică.  
            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu modificările şi completările 
propuse. 

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

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

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

Dl.Teban Andronic 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 3 şi 4 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. Vă rog să faceŃi 
propuneri. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru comisia de la articolul 3, propun să facă parte următorii: dl. Viceprimar 

Oancea Nicolae Dorin, dl. Szots Ludovic,  dl.  Tătar Nelu, d-na Nicula Viorica, dl. łonea 
Vasile, dl. Lazăr Danil, dl. Ghibu Simion, dl. Ghergan  Florian şi dl. Voica  Radu. 

Pentru comisia de soluŃionare a contestaŃiilor,de la art.4 propun să facă parte 
următorii: dl. Indreiu Daniel, d-ra Dara Oana, dl. Jarnea Horea, dl. Pogocsan Ferdinand şi 
dl.Panduru Carol. 

Dl. Teban Andronic 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabile,  18 voturi  

valabil exprimate. 
Comisia de evaluare a ofertelor, prevazuta la art.3: 

- dl. Viceprimar Oancea Nicolae Dorin – 18 voturi “pentru” 
- dl. Szots Ludovic – 18 voturi “pentru” 
- dl.  Tătar Nelu  – 18 voturi “pentru” 
- d-na Nicula Viorica  – 18 voturi “pentru” 
- dl. łonea Vasile – 18 voturi “pentru” 
- dl. Lazăr Danil – 18 voturi “pentru” 
- dl. Ghibu Simion – 18 voturi “pentru” 
- dl. Ghergan  Florian  – 18 voturi “pentru” 
- dl. Voita  Radu  – 18 voturi “pentru” 

     Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, prevazuta la art.4: 
- dl. Indreiu Daniel  – 18 voturi “pentru” 
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-  d-ra Dara Oana  – 18 voturi “pentru” 
-     dl. Jarnea Horea  – 18 voturi “pentru” 
-     dl. Pogocsan Ferdinand   – 18 voturi “pentru” 

      -    dl. Panduru Carol – 18 voturi “pentru” 
Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.267/2007 
Punctul 7  

Dl. consilier Panduru Carol   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificarii traseului retelelor aferente distributiei agentului termic in interiorul 
condominiului 

Dl. Tatar Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Tonea Vasile 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Toth Andrei  
Comisia de comert a avizat favorabil. 

            Dl.Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.268/2007 
Punctul 8  

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

gratuitatii transportului local in comun pe raza municipiului Deva si a localitatilor 
apartinatoare 

 
 
D-na Adina Lazar 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Tonea Vasile  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 



 17 

Dl.Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile 
Am mai ridicat problema pensionarilor. AsociaŃia pensionarilor au venit să  

propună să majorăm plafonul pentru care se acordă biletele. Ei au dat exemplul marilor 
localităŃi  unde se acordă pentru 7,  9 milioane.  

Propun să ridicăm plafonul la 5 milioane. La articolul 2, punctul a) “pensionarii 
cu venituri mai mici de 400 ron/ luna inclusiv”, să fie modificat cu 500 ron/ luna. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi eu subscriu la propunerea domnului consilier şi solicit Consiliului local 
aprobarea măririi sumei la 500 ron pentru că, vă spun costurile nu vor creşte foarte mult 
deoarece majoritatea dintre ei  au perioade în care pleacă la Ńară şi nu le folosesc, fie că 
efectiv nu-şi folosesc acest drept.  
 Dl.łonea Vasile  
 Pentru aceste bilete de  călătorie ar trebui să existe posibilitatea să fie decontate la 
sfârşit de an. Eu am asistat la o chestie. Era o pensionară la care ia expirat biletul de 
culoare verde sau nu ştiu cum şi şoferul a făcut-o cu ou şi cu oŃet în autobuz. Jenantă a 
fost toată treaba. Probabil femeia a rămas cu un bilet.   
 Ar fi bine să se deconteze pe toată perioada anului.  Se ajunge în situaŃii jenante.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Deci, să nu se mai deconteze la sfârşit de lună, pe an. 
 D-na Adina Lazăr 
 Pe trimestru se decontează. 
 Dl.łonea Vasile  
 Era sfârşitul lui iunie începutul lui iulie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am putea ori pe semestru ori pe an. 
 D-na Adina Lazăr 
 Am putea şi pe an dar este în funcŃie de cum îşi fac calculele, cei de la firma de 
transport. 
 Noi periodic trebuie să facem cu transportatorii deconturile. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi nu se poate la an sau la 6 luni măcar? 
 D-na Adina Lazăr 
 Se poate. 
 Dl.Marian Muntean 
 Sunt unul dintre transportatori şi ceea ce spuneŃi dumneavoastră se poate realiza 
prin neschimbarea culorilor. Culoarea merge 3 luni. Pentru 3 luni este culoarea verde, 
după 3 luni vine negru,  apoi  albastru şi  încă o culoare. Sunt 4 culori la bilete.  Să 
rămână o culoare şi  atunci fiecare primeşte cupoanele intr-o lună şi le poate folosi în 
decursul anului.  

Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Şi decontarea se poate face tot trimestrial. 
 Dl. Marian Muntean 
 Sigur că da, decontarea este la trimestru. La trimestru eu aduc cupoanele, cum le 
aduc  şi acum, pe culori. Şi pentru noi este o problemă. Apare cineva în ultima zi din lună 
cu  bilete verzi şi eu trebuie să le mai Ńin încă 3 luni până mai vine încă o dată culoarea 
verde. Nu 3 luni, vreo 6 luni până revine culoarea. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
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 Decontarea să se facă trimestrial dar să fie o singură culoare pentru tot anul. Deci, 
biletul de cătărie este valabil pe toată durata anului 2007  şi să fie o singură culoare. Câte 
bilete a primit pe trimestru, vine şi le decontează. 
 D-na Nicula Viorica 
 Noi decontăm exact valorile. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Aş ruga să menŃionăm acolo că în urma creşterii pensiilor, să rămână baza de  500 
adică să nu se Ńină cont că creşte cu 5%. Toate creşterile ulterioare să se adauge la plafon. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 500 ron cu indexare, conform ratei de indexare a pensiilor.  
 Dl.Teban Andronic 
 Atunci cum rămâne? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
O singură culoare pe tot parcursul anului. 

 Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, Ńinând cont de modificările 
menŃionate. 

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

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

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

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

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

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

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.269/2007 
Punctul 9  

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

modificarilor la proiectul nr.133/2005 “Intretinere si reparatii strazi, alei carosabile, 
trotuare si drumuri de pe raza municipiului Deva. 

Dl. Doicaru Gheorghe 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
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Comisia de urbanism patrimoniu a avizat  favorabil. 
            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.270/2007 
Punctul 10  

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

unor lucrari suplimentare la obiectivul “Canalizare pe strada M. Corvin, Deva”, in 
valoaretotala de 61.974,01 lei pentru finalizarea retelei de canalizare pluviala.  

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

            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.271/2007 
Punctul 11  

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

de fezabilitate “Bransamente de apa si racorduri de canalizare la consumatori in 
localitatea Cristur”. 

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

            Dl.Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.272/2007 
Punctul 12  

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

bugetului general pe anul 2007. 
D-na Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Răchită Ciprian 
Din partea DirecŃiei tehnice, avem de făcut o propunere. Se diminuează   

următoarele poziŃii: 
- De la Cap. 70.02  :  - Lit.C “AchiziŃie imobile şi terenuri” – 218.000 lei; 

  - Lit.B “Alee sportive” – 500.000 lei; 
           Montare ceasuri urbane cu afisaj digital – 30.000 lei;  

- De la Cap.51.02: - Lit. A “Sediu Palat Administrativ al JudeŃului Hunedoara” –  
50.000 lei; 

- De la Cap.84.02.: - Lit. B  “Modernizare str. Haraului” – 800.000 lei; 
      Sens giratoriu la intersecŃia str. 22 decembrie cu b-dul N. Bălcescu – 900.000 lei 

Se introduce la Cap. 70.02 Lit. B investiŃia “InstalaŃie de paratraznet şi priza de  
pământare la clădirile unităŃilor de învăŃământ preşcolar şi şcolar din municipiul Deva” – 
30.000 lei. 
 Se suplimentează la Cap. 65.02. lit.C “InstalaŃie solară de producere a apei calde 
menajere la Colegiul NaŃional Sportiv Cetate Deva” cu 18.000 lei. 
 A fost transferată  suma de 2.450.000 lei de pe Titlu 70 pe Titlu 20. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 La reparaŃii străzi, aş vrea să vă rog legătura între str. Parângului...  

Dl.Szots Ludovic 
Scările acelea. 
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Dl.Kovacs Francisc 
Scările acelea să intre la reparaŃii. Este o lucrare formidabilă executată acolo şi 

este păcat pentru câteva scări. 
            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand seama de modificarile 
compartimentului de specialitate. 

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 12 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.273/2007 
Punctul 1 suplimentar  

Dl. Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local nr.236/2004 privind organizarea comisiilor de specialitate, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

D-ra Oana Dara 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. Tonea Vasile 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na  Mihet Daniela  
Comisia de protectie sociala  a avizat favorabil. 

            Dl.Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 

Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 
republicata, articolul 1 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. Vă rog să faceŃi 
propuneri. 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Având în vedere că domnul Ghibu Simion  a intrat în consiliu în locul domnului 

Vasiu Traian, propun ca domnul Ghibu să intre în comisiile din care a făcut parte domnul 
Vasiu Traian. 

Dl. Teban Andronic 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi valabile, 18 voturi  

valabil exprimate. 
 - Dl. Ghibu Simion – 18 voturi “pentru” 

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.274/2007 
Punctul 2 suplimentar  

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

organigrame, a noului stat de functii si a noului Regulament de organizare si functionare 
ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva;   

D-na  Felea Diana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Tonea Vasile 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 

            Dl.Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenŃi. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.275/2007 
Diverse 
 Dl.Kovacs Francisc 
 La intersecŃia str. BărnuŃiu cu Viilor, s-a desprins grătarul. Cei care au reparat nu 
au inlocuit grătarele. Cornierele pe care stă spijinit grătarul s-au rupt. Şi eu am căzut pe 
acolo. Sunt vreo 90 de milioane o să plătească Primăria şi vă rog să recuperaŃi banii de la 
constructor.  
 Dl.Szots Ludovic 
 Aşa este cum spune dânsul dar problema este alta. Problema care este ca acolo se 
mai fac construcŃii şi circulă cu maşini de 16 tone – 25 de tone şi momentan nu se poate 
face nimic. Asta este problema. 
  
 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Aş vrea să vă informez că cineva a distrus acolo semnele de circulaŃie cu interes. 
De ce? Pentru că acolo este un mare constructor, domnul Anadi, care trece cu maşini de 
40 de tone pe acolo. Ce pot să le fac? Eu m-am mai certat cu ei. Ce pot să le fac? Să 
mergeŃi să le daŃi amenzi că doar toată lumea ştie cu ce maşini circulă pe strada aceea. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Să-i fi spus şi comandantului PoliŃiei, să ştie şi dânsul. Când un consilier ia o 
poziŃie împotrivă să vină agentul de circulaŃie că nu-i cad galoanele. Atunci când depăşim 
cu 10 km viteza vine şi te umileşte. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Am discutat  cu comandantul PoliŃiei de la JudeŃ şi am lămurit-o. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Foarte bine. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Vreau să fac un apel la colegi. Doresc să ajutăm activitatea sportivă din 
municipiul Deva, respectiv să ne aducem aminte că municipiul Deva a avut o echipă de 
handbal feminin în liga naŃională, un loc fruntaş. Consider că succesul pe care l-a avut 
această echipă de handbal de a câştiga cupa Chalenge, a fost prima din Ńară care a câştigat 
şi trebuie să ne oblige să ne zbatem să dăm sprijin actualei echipe care există. Avem  
echipă de handbal feminin şi ar trebui să-i asigurăm fonduri necesare ca să ajutăm această 
echipă şi să-i dăm posibilitatea să ajungă  pe un loc fruntaş. 
 Am discutat şi cu domnul Ardelean care conduce AsociaŃia judeŃeană de handbal 
există perspectiva – am discutat şi cu patronul acesteia – am participat împreună la finală. 
Am avut ocazia să vedem pe viu finala cupei campionilor de la Râmnicu Vâlcea unde am 
fost surprins de admosfera care a existat acolo şi de  modul în care autorităŃile locale care 
ajută această echipă deşi, practic Olchim la fondurile pe care le are Olchim – firma... dar 
totuşi Consiliul local, Consiliul judeŃean, ei asigură fonduri. Au posibilităŃi materiale, de 
aceea au şi rezultate. 
 Am rugat  pe patron să vină să ne spună care sunt necesităŃile acestei echipe şi vă 
rog să acordăm spijin. Îmi iau obligaŃia faŃă de dumneavoastră să urmăresc modul în care 
se vor folosi aceşti bani şi să sprijin conducerea echipei pentru a putea ajunge să avem 
rezultate. Să avem o echipă de handbal în primele 5-6 echipe din ligă ca să putem să 
jucăm şi pe plan internaŃional, să prindem o cupă internaŃională. Atunci se poate să se 
afirme, atunci se pot aduce jucătoare din străinătate şi să obŃinem sponsorizări de la alte 
cluburi. 
 Fiecare dintre dumneavoastră cunoaşteŃi şi patroni de societăŃi care au potenŃial şi 
care pot finanŃa şi să ajutăm această echipă. 
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 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Domnule consilier, am înŃeles. Nici un consilier nu este împotrivă, noi executivul 
nici atât. Avem însă o mare, mare problemă  şi asta o ştiu cei care s-au ocupat mult mai 
mult, domnul Ardeleanu, domnul Panduru. Marea problemă a noastră este această sală. 
Dacă angrenăm şi o echipă de competiŃii pe lângă cea de la  fotbal în sală care acum este 
ajunsă în primele 8 sau primele 5 campioane ale Europei, nu avem decât de pierdut 
pentru că iată că şi turneul preliminar de aici de la Deva, am  fost singurul stat şi singurul 
oraş căruia i s-a refuzat turneul din cauză că Sala sporturilor nu face faŃă.  

Nu este vina Consiliului local. Noi am făcut toate demersurile. Era început să ni 
se dea nouă în patrimoniu, să putem extinde sau să o putem amenaja corespunzător, fie să 
construim alta. Deci, trebuie să luăm cu începutul. Nu putem să desfăşurăm 
competiŃionale într-o sală neadecvată. Ultima dată a fost  un infern. Pentru prima dată au 
leşinat oameni acolo. A explodat şi o bombă din aceea cu petarde şi i-a sufocat pe toŃi, pe 
absolut toŃi. Era o căldură de 40 de grade înăuntru. Aşa că, va trebui mai  întâi să ne 
orientăm spre acest lucru. Noi o vom finanŃa în continuare echipa de handbal, vom prinde 
o parte substanŃială dar nu putem să lăsăm  nici sala în halul în care este. 
 Domnul Darciu a făcut demersuri, domnul Belu care este tot legat de Deva a spus 
“domnule, vă ajut în cel mai scurt timp”. Toată lumea ne-a dat “o.k.-iul”. Sigur că, 
procedura a început acum 1 lună. Nici noi nu le-am făcut mai repede pentru că noi am 
făcut câteva adrese şi în primă fază Ministerul Sportului adică secretariatul sport-tineret 
ne-a refuzat. Acuma, ultima dată, avem şansa să treacă. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Este adevărat că avem problema sălii dar dacă avem încă o echipă de ligă 
naŃională, avem cu atât mai multe argumente să ne  sprijine şi să ne dea şi sala pentru ca 
să putem să ieşim pe plan european. Acum începe campionatul ligii de handbal feminin, 
să sprijinim acum la începutul campionatului. În iarnă când mergem  pentru anul viitor, 
pentru buget, atunci să avem  argumente că avem şi echipă de handbal feminin pe locul 4 
şi competiŃii, daŃi-ne fonduri să facem sală. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 Domnule Primar, problema investitorului de la Cetate Deva, a domnului Marian 
este problema de finanŃare. Deci, eu sunt în măsură să vă spun că, costurile cu echipa de 
ligă naŃională ajung undeva anual, modic spus aşa, locul 4,5,6  pentru cupele europene 
undeva  la 8 miliarde. 
 Ştiu situaŃia lui financiară. Tocmai de aceea l-am invitat astăzi aici, că 
intenŃionează să retragă această echipă din campionat în condiŃiile în care nu va primi un 
sprijin cât de cât mai substanŃial din partea Primăriei Deva. De aceea, aş dorii să-i dăm 
cuvântul să spună problemele cu care se confruntă că de aceea a venit aici şi să rog 
colegii să fie de acord să fie de acord să-i sprijinim împreună cu dumneavoastră pentru că 
este o echipă care în momentul acesta  are nevoie de sprijin. S-au făcut câteva transferuri, 
îşi mai aduce nişte jucătoare şi ne-a asigurat că va obŃine unul din primele 5 locuri pentru 
a evolua în liga naŃională. 
 Eu cred că este cazul să spună dânsul. 
 Dl. Marian Muntean  
 Ce fac eu acum  este un lucru anormal. În loc să vin să spun problemele de 
transport  unde câştig nişte bani, vin în faŃa dumneavoastră cu probleme de  sport de unde 
nu am nimic de câştigat. 
 Dintr-un sport gen handbal nu se câştigă ca la fotbal. Adică, dacă ai băgat tu bani 
în echipă sau în jucătoare nu-i mai iei niciodată înapoi. Ceea ce a spus domnul Oană şi 
domnul Ardeleanu este perfect adevărat. Nu trebuie să trecem la sală, ca după ce facem 
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sală, să facem echipă pentru că de la an la an cresc preŃurile, jucătoarele cer mai mulŃi 
bani şi nu se va mai putea face. 
 Ce m-a determinat să vin la dumneavoastră? Faptul că la Hunedoara nu există nici 
sală, nu există nici echipă  şi Consiliul local de la Hunedoara a format un club sportiv 
municipal la care-i alocă anual 4 miliarde în lei vechi. Care este problema? Ca să ajunga 
în liga naŃională, dânşii vor trebui să joace foarte bine timp de 2 ani consecutiv, să iasă  
tot pe locul 1 să promoveze. La Deva există o echipă care este în ligă naŃională, deci nu 
mai necesită investiŃie 2 ani de zile să ajungă în ligă naŃională.  
 Eu 5 ani m-am chinuit şi am Ńinut echipa  în liga naŃională, nu am retrogradat. 
Dar, pentru a face performanŃă mai este nevoie de sprijin financiar pe lângă ce pun eu. Nu 
cer toată suma şi nici nu cer o sumă. Am venit în ideea în care aş putea să vă sensibilizez, 
să  vă pot mobiliza să înŃelegeŃi că şi sportul face mult în ziua de astăzi nu numai alte 
lucruri, ca să nu le pomenesc acum. Şi acesta este pe primul loc sau este un lucru 
principal.  

Dacă dumneavoastră consideraŃi că puteŃi sprijini echipa care este în liga 
naŃională  şi care are perspective este bine, dacă nu eu o să încerc ori merg în continuare 
şi stau la coada clasamentului şi nu am rezolvat cazul ori  dacă nu mă retrag. Sunt câteva  
jucătoare de lot naŃional  pentru care am cereri şi din Ńară şi din străinătate, le-am  blocat  
la Deva ca să facem aici o echipă. Încă nu ne-am încris în campionat pentru că nu ştiu ce 
se întâmplă în următoarele luni. Dacă dumneavoastră daŃi acceptul şi sunteŃi de acord să 
sprijiniŃi echipa de handbal care se numeşte C.S.M. Cetate Deva, adică club sportiv 
municipal în care este inclusă şi primăria. Nu este a mea particulară, nu am făcut club 
particular să  zic că eu am nevoie de bani publici ca să  menŃin echipa mea. Nu, este un 
club sportiv municipal unde şi dumneavoastră domnule Primar, şi domnul Ardeleanu şi 
mulŃi alŃii care sunt aici sau care au fost consilieri când s-a înfiinŃat acest club,  sunteŃi 
trecuŃi acolo. Dacă dumneavoastră consideraŃi că vreŃi să continuăm cu tradiŃia 
handbalistică în Deva este bine, dacă nu, iarăşi este bine. Nu cer favoruri personale, sunt 
pentru oraş şi pentru judeŃ. 

Dl.Panduru Carol 
Vor fi şi alŃi sponsori pe lângă Primărie şi preşedintele clubului care finanŃează în 

totalitate la ora actuală. Sponsorii de bază care vor veni cu suma substanŃiale, vor veni 
după ce echipa va face performanŃă. Până atunci va trebui să finanŃăm într-un fel sau 
altul. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Este vorba de scutirea pe care o au, trebuie să intervină. Sponsorii trebuie să 

intervină pentru că au 1 % din.... 
Dl.Panduru Carol 
Am dorii să ştim cam de ce sumă au nevoie? Într-un an de zile s-ar putea obŃine 

rezultate. 
Dl.Marian Muntean  
În sala asta s-a câştigat şi Chalenge K şi nu a fost nici o problemă. 
Dl.Primar Mircia Muntean   

 Nu m-am referit la sală, m-am referit la echipele care-şi desfăşoară activitatea. 
Dl.Marian Muntean  

 La handbal, sport care este mult mai mediatizat decât fotbalul în sală, pretenŃiile 
nu sunt atât de mari.  
 Dl. Primar  Mircia Muntean  
 Sunt echipele care se desfăşoară în sală. 
 Dl. Marian Muntean  
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 Nu acestea sunt problemele. Domnule Primar, până  în 2004 era Remin, Cetate şi 
C.I.P. şi nu era nici o problemă la sală. ToŃi ne antrenam şi ne luam banii la fel. 

Dl.Primar Mircia Muntean   
Erau probleme, erau probleme destule, că acum nu le mai recunoaştem, nu le mai 

recunoaştem. Erau probleme când voi jucaŃi în cealalaltă zi, că vă convenea, că nu vă 
convenea, schimbaŃi data de desfăşurare. 
 Nu este o problemă. Financiar noi vă ajutăm sigur în limitele celorlalte cluburi 
devizionare dar nu o să vă lăsăm. Niciodată nu v-am lăsat, cât am putut v-am ajutat. 
 Noi vă vom ajuta, am spus că vă ajutăm şi nu se pune problema. 
 Dl.Marian Muntean  
 Dacă Consiliul local poate ca să aloce între 3,5 - 4 miliarde pe un sezon pentru 
echipa de handbal, eu vă promit că pun restul de bani ca să fac performanŃă ca să intrăm 
în cupele europene. Pentru că, aşa cum a spus domnul Panduru, dacă nu se face 
performanŃă, nu vine nimeni cu bani. Pe locul 8 cum am terminat acum,  nimeni nu vine 
să spună că-Ńi dă bani să pui  pe echipament ca să te sprijine, că eşti pe locul 8.  Dacă te 
duci sus, vin televiziuni, vin alte avantaje şi  automat  vin sponsorii. Se pot aduce 
jucătoare, am o listă cu jucătoare dar vin pe bani nu vin pe poveşti. Nu pot să-i dau la un 
jucător un autobuz să vină să joace, că i-aş da. 

Dl.Primar Mircia Muntean   
 Până în 3 miliarde nu este o sumă pe care nu ne-o putem permite. Ne-o putem 
permite şi contaŃi pe treaba aceasta dar să nu depăşească 3 miliarde.  Întotdeauna mai 
există probleme şi mai trebuie să  mai rectificăm 100 de milioane, 200 de milioane  de 
aceea am spus până în 3 miliarde. 
 Dl. Marian  Muntean 
 Domnule Primar, Hunedoara  alocă  4 pentru o echipă inexistentă, nici nu au 
jucători.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Hunedoara nu are 4 echipe. 

Dl.Marian Muntean  
Sunt alte oraşe unde susŃine Consiliul local şi Consiliul judeŃean o singură echipă 

cu  buget de  20 şi ceva de miliarde.  1,4 miliarde dă Consiliul local Brăila pentru o 
echipă, pe lună. Aia nici nu au ce să facă cu atâŃia bani. În Roman este la fel, oraş mic, o 
susŃine consiliul local. La Vâlcea, am fost la finală cu  domnul Oană, cu domnul Carol şi 
Vâlcea dăduse 3 miliarde numai premieră pentru că s-a câştigat cupa. Dacă se vrea se 
poate. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Consilierii sunt aici şi hotărâŃi. Şi Lupeni-ul dă la echipa de fotbal 18 miliarde, 
este problema lor. Pe de altă parte mor de foame şi se confruntă cu alte probleme pe care 
le au.  Fiecare consiliu îşi drămuieşte banii. 
 Dacă este până în 3 miliarde, nu este o problemă. Deci, peste 3 miliarde există o 
problemă dar până în 3 miliarde nu este o problemă. 
 Dl. Marian Muntean  
 Am făcut bugetul cu domnul Ardeleanu şi s-a ridicat la 11-12 miliarde. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu mă interesează la ce s-a ridicat. Până la 3 miliarde nu este o problemă. 
 Dl.Ardelean Nelu 
 În turul acesta cu  3 miliarde te descurci? 
 Dl.Marian Muntean  

Mă descurc până la sfârşitul anului. 
 Dl.Ardelean Nelu 
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Anul viitor mai vedem, anul viitor mai discutăm şi vedem. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
În an competiŃional ai cerut 3 miliarde, nu 3 miliarde în  turul ăsta. Nu ai de unde 

să dai 3 miliarde în turul ăsta. 
 Putem să-i dăm 3 miliarde. Putem să-i dăm 1 miliard şi să-i dăm 2 miliarde în 
ianuarie.  Asta putem să facem, fără nici o problemă. ÎmpărŃim în două. 

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

 
Deva, 04 iulie 2007 
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