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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 09  octombrie 2007,   în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr.2272/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 17 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnul Viceprimar 
Inisconi Ioan, directori precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanŃi ai mass-mediei. 
D-na Luchian Mirela 
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, anunŃându-

vă că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un 
număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dl Teban Andronic, dl. Lazăr Danil, dl. Borbeanu 
Simion şi dl.Kovacs Francisc. Întârzie la şedinŃă dl. Morar Marcel.     

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

D-na Luchian Mirela 
În continuare, dau cuvântul domnului Socol Augustin în vederea prezentării stadiului 

legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 13 septembrie 2007, respectiv, 18 
septembrie 2007 însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi 
observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Domnul Socol Augustin 
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 13 septembrie 2007, precum si a sedintei din data de 18 
septembrie 2007 însoŃit fiecare de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaŃi 
observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 13 septembrie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 
nr.2098/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Luchian Mirela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 4 puncte si un punct suplimentar. S-au 

adoptat  5 hotarari, respectiv de la nr.369-373.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecŃie cu 

privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 13 septembrie 2007.  
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Sinteza procesului –verbal din data de 18 septembrie 2007. 

   Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară prin DispoziŃia Primarului 
nr.2110/2007, cu respectarea prevederilor legale. 

La sedinta au fost prezenŃi 18 consilieri din numărul total de 21 de consilieri aleşi. 
   ŞedinŃa a fost condusă de doamna consilier Luchian Mirela. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 30 de puncte si 4 puncte suplimentare.  

 S-au adoptat 33 de hotarari, respectiv de la nr.374-406.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 18 septembrie 
2007.  
 

D-na Luchian Mirela 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 septembrie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 13 septembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 septembrie 

2007. 
Procesul-verbal al şedinŃei din data de 18 septembrie 2007 se aprobă cu unanimitatea de 

voturi  a celor 16 consilieri prezenŃi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 

Proiect de hotărâre, privind: 
 

1. 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 
2. Aprobarea Studiului de fezabilitate “Amenajare locuri de joacă pentru copii în 

municipiul Deva, zonele Trident, Panselutelor, Independentei, George Enescu” ;   
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

3. Aprobarea executării unor lucrări suplimentare la investiŃia “Reabilitare 
Monumentul Eroilor Deva” 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul “Canalizare pe strada 

Muresului, Deva, în valoare totală de 56.288,42 lei, inclusiv TVA, pentru 
remedierea reŃelei de alimentare cu apă;    

      IniŃiator Primar Mircia Muntean  
5. Aprobarea deplasării primarului municipiului Deva în perioada 18-21 octombrie 

2007, la Olbia-Sardinia de Nord – Italia;  
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   

6. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean   
  Diverse 
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FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatorul proiect:  

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

D-na Luchian Mirela 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 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 1-5 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 6 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor locali in 
functie iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul suplimentar 1 se adopta cu votul a 2/3 din numarul 
total al consilierilor locali in functie.  
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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.Vagalau Eugen  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, cred că ar fi bine ca aici să fie prinse străzile. În proiectul acesta de 

hotărâre, dacă vă uitaŃi, sunt cuprinse nişte lucrări care nici nu ştiu dacă se fac în Deva. UitaŃi-
vă aici la proiect. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cu amendamentul acesta. Am înŃeles ce spuneŃi dumneavoastră. Deci, să se  prindă în 

programul de lucrări. 
Dl.Ghergan Florian 
Exact. AveŃi un program. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Avem un program şi în program să-l prindă. 
Dl.Ghergan Florian 
Să-l prindă aici. Sunt aici câteva lucruri “reparaŃii trotuare prin frezare”.  Eu nu am 

văzut nici un trotuar frezat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este vorba de cele mari, aici este simplu. Este vorba de cele mari. 
Dl.Ghergan Florian 
Probabil. De aceea să se vadă şi să se scrie exact care sunt străzile că după aceea la 

decontare sunt probleme. Nu poŃi să spui că “am făcut nişte lucrări aşa prin Deva”.  Să prindeŃi 
în programul cu străzi ca la decontare să nu fie probleme. 
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            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand seama de amendamentul 
precizat. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.407/2007 
Punctul 2  

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

fezabilitate “Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Deva, zonele Trident, 
Panselutelor, Independentei, George Enescu”; 

Dl.Gros Daniel 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogoscan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            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 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.408/2007 
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Punctul 3  
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unor 

lucrări suplimentare la investiŃia “Reabilitare Monumentul Eroilor Deva” 
D-na Petrica Mihaiela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
 
 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
D-na Luchian Mirela 
În sală este prezent şi domnul consilier Morar Marcel. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
De la Biroul relaŃii externe, vă rog să trimiteŃi şi fotografiile cu monumentul  eroilor la 

Ambasada Rusiei pentru reabilitările care s-au făcut. A fost ambasadorul şi ne-a solicitat 
sprijin. 

Dl.łonea Vasile 
Eu am înŃeles că prin solicitarea aceasta de suplimentare se are în vedere şi reabilitarea 

monumentului eroilor sovietici.  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Da, aşa este. 
Dl.łonea Vasile 
Pentru că eu, la data când am făcut adresa către dumneavoastră, am solicitat şi acest 

lucru şi am vrut să vă reamintesc ce spuneam ca frază în raportul meu: “rog  totodată să se 
acorde respectul cuvenit şi celor căzuŃi pe teritoriul României şi înhumaŃi în cimitirul rezervat 
ostaşilor din fostul U.R.S.S., întrucât aceştia au făcut parte dintr-o armată ce a luptat  în cadrul 
coaliŃiei ce a dus la înfrângerea războiului în Europa”.  

Mai este şi un obicei creştin, acela de a respecta pe cei morŃi, indiferent de  credinŃele 
dumneavoastră religioase sau de conceptele politice. Dumneavoastră nu aŃi Ńinut cont atunci! 
Eu am evitat să provoc atunci o discuŃie. AŃi propus un proiect numai pentru reabilitarea 
monumentului eroilor români.  Eu am solicitat şi al acestora. Am să vă arăt că imediat după 
asta a fost şi o convenŃie încheiată între ambasade pentru îngrijirea reciprocă a monumentelor 
pentru că oamenii aceştia nu au nici o vină când au murit şi de  ce au murit. 

Eu mă bucur acum şi salut  iniŃiativa dumneavoastră, că aŃi extins lucrările şi pe partea 
asta şi că aŃi înŃeles în sfârşit că nu trebuie să ne războim cu fantomele trecutului. Aceştia nu au 
nici o vină. Atunci, nu am vrut să ridic problema pentru că dumneavoastră iarăşi veneaŃi cu 
aceiaşi placă a anticomunismului ăsta, pus unde trebuie şi unde nu trebuie câteodată. Aici nu 
era cazul de aşa ceva. 

Încă o dată, salut iniŃiativa. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Vor mai continua lucrările. Îmi cer scuze, a fost destul de târziu. 
Dl.Szots Ludovic 
Când aŃi făcut dumneavoastră sesizarea, noi deja demarasem procedura pentru 

reabilitarea monumentului eroilor români din zona respectivă. De aceea, noi eram într-o fază  
foarte avansată, S.F.era aproape terminat. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
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Eu am fost personal acum dimineaŃă şi am văzut cum sunt lucrările. Mai reabilităm 
câteva alei şi eu cred că arată destul de bine la ora actuală. 
            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.409/2007 
Punctul 4  

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

lucrări suplimentare la obiectivul “Canalizare pe strada Muresului, Deva, în valoare totală de 
56.288,42 lei, inclusiv TVA, pentru remedierea reŃelei de alimentare cu apă;    

Dl. Davidescu Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabi. 

            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.410/2007 
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Punctul 5  
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării 

primarului municipiului Deva în perioada 18-21 octombrie 2007, la Olbia-Sardinia de Nord – 
Italia; 

D-na Neicu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Văd că aici nu s-a scris exact ceea ce trebuia. Este vorba despre demararea lucrărilor de 

la aeroportul de la Săuleşti, nu de altă afacere. Trebuia scris esenŃialul. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.411/2007 
Punctul 6  

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

general pe anul 2007; 
D-na Curcan Rodica   
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Rachită Ciprian 
Din  partea DirecŃiei tehnice am de făcut o propunere. Se transferă de la Cap.84.02. 

“Transporturi”, Titlu 20 suma de 1.000.000 lei care se va repartiza pe  următoarele obiective de 
investiŃii: 

La Cap. 70.02. “LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică”, Lit. B: 
  - Amenajare locuri de joacă pentru copii în Municipiul Deva: 440.000 lei; 
 La Cap. 84.02. “Transporturi”: 

- Sens giratoriu la intersecŃia str. 22 Decembrie cu B –dul N. Bălcescu din  Deva -
350.000 lei; 
- Modernizare str. N. Tonitza din Deva  - 370.000 lei. 
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Se diminuează de la Cap. 84.02 “Transporturi ”: poz. 115 “Amenajare parcare pe str. 
Titu Maiorescu, tronson cuprins între B-dul N. Bălcescu şi str. Oituz pe partea stângă” – 
160.000 lei. 

Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.łonea Vasile  
În raportul pe care-l am aici la proiect se  spune că s-a alocat pentru Teatrul Dramatic  

Deva – văd  că se păstrează denumirea veche – o sumă pentru achiziŃionarea unui Logan. În 
primul rând cu suma de 31 de lei nu poŃi cumpăra un Logan. 
 D-na Nicula Viorica 
 Este 31 de mii. 

Dl.łonea Vasile  
 Trebuia să scrieŃi “mii” că nu am văzut “mii” aici. Dacă  vede cineva “mii” aici…. 
 D-na Nicula Viorica 

Mii lei.  În tabel sus scrie. 
Dl.łonea Vasile  
Vorbesc de raport. 
D-na Nicula Viorica 
Este o eroare materială. În lista de investiŃii vedeŃi că  sunt trecuŃi “mii lei”. 
 
 
 
 
Dl.łonea Vasile  
Vreau să vă întreb, domnule Primar, care este destinaŃia acestui autoturism Logan? 

Pentru automobilul acesta pe care aŃi propus să-l achiziŃionaŃi, care este destinaŃia? Pentru ce 
este destinat?  

D-na Nicula Viorica 
Pentru Teatru, ca să-şi poată desfăşura activitatea în bune condiŃii. Orice instituŃie are  

nevoie  de un mijloc de transport.  
Dl.łonea Vasile  
Cine o să meargă cu el? 
D-na Nicula Viorica 
ToŃi angajaŃii de la Teatru. 
Dl.łonea Vasile  
ToŃi angajaŃii?! Am să cer lista cu angajaŃii care o să meargă.  Asta în condiŃiile în care 

eu ştiu cine o să se plimbe cu Loganul, că este la mintea cocoşului treaba aceasta. Ştiu cine o să 
se plimbe cu Loganul acesta şi pe ce rută chiar,  Deva-ConstanŃa.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 O singură chestiune. Este foarte important să vă dau răspunsul. Împreună am fost la 
Teatru şi cred că ne-am bucurat de calitatea teatrului. Nu cred că este numai meritul  artiştilor 
ci este şi meritul celor care-i conduce, domnule łonea. Dacă nu eram în sală şi eu şi 
dumneavoastră, era o problemă. Lasă-l să meargă cât vrea, dacă vrea dar nouă să ne facă 
calitate. Nouă ne trebuie  teatru, nu ne trebuie demagogie şi ce a fost până acum. 

Dl.łonea Vasile  
 De dragul adevărului, premiera la care am participat şi eu şi dumneavoastră, nu este 
rodul muncii noului director. Este mai veche, este munca vechii conduceri. Trecem peste 
treaba aceasta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Domnule, este prea jignitor pentru el. Nici rodul lui Bocăniciu nu este. Îmi cer scuze 
faŃă de doamna, că am avut o poziŃie. 

Dl.łonea Vasile  
 Nu este rodul lui Bocăniciu. OmiteŃi exact pe cei care ar trebui să aiba o poziŃie,  
colectivul de actori de acolo. Ei au rolul cel mai mare acolo, nu-l are nici Bocănici nici acesta. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Puteau să aleagă de 6 ani pe unul dintre ei director dar vedeŃi că nu l-au ales nici pe 
Torino  şi nu au ales nici pe alŃii de acolo. O să mai vedem  noi de acum înainte. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, eu altfel vreau să ridic problema. Noi aprobăm investiŃiile acestea 
care după mine nu aveau prioritate, dar nu ne-am gândit că teatrul neavând o sală ei trebuie să-
şi desfăşoare activitatea mai mult în turnee, echipa care este acum.  
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. 
 Dl.łonea Vasile 
 A început să meargă binişor. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Corect. Cu  piesa de duminică, cred că făceam faŃă oricând şi la Timişoara şi la Braşov. 
 Dl.łonea Vasile 
 Da, domnule Primar, dar pentru asta nu au un autobuz să se deplaseze. Facem atâtea 
împrumuturi dar nu ne-am gândit să facem şi un împrumut dacă trebuie până la urmă ca să 
terminăm o dată Teatrul. 
  
 
 
 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Nu este problemă, avem bani alocaŃi de dumneavoastră de consiliu. Sunt piese care 
trebuie refăcute, fiind monument istoric. Nu putem să aducem un zidar de pe stradă. Sunt 
oameni avizaŃi. Asta este încetinirea dar noi sperăm că terminăm cât mai repede.  

Cu autocarul, acolo vă dau totală dreptate dar nici eu, Mircia Muntean, nu pot să le ştiu 
pe toate, să le pot gândi pe toate. De aceea sunteŃi şi dumneavoastră, să veniŃi să spuneŃi să 
luăm un autocar mai mic sau mai mare şi cu cea mai mare plăcere în bugetul rectificat sau la 
ceea ce rămâne în luna decembrie putem să le prindem orice maşină. Cred că merită lucrul 
acesta la ceea ce au făcut duminică şi în urmă cu 2 săptămâni. Atunci nu am fost, spre regretul 
meu dar îmi pare rău. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, zâmbiŃi deci, sunteŃi de acord. Putere şi opoziŃie. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Trebuie să facem asta şi rog să se noteze şi să fie informat din timp biroul de 
specialitate. Sunt multe la bugetul anului viitor. Nu este târziu nici în 10 ianuarie dacă-l 
achiziŃionăm, imediat după sărbători. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Dacă tot am ajuns la acest subiect, aş vrea să faceŃi o analiză dacă sunt bani. De 17 ani 
nu am reuşit să terminăm. HaideŃi să vedem, poate trebuie să schimbăm constructorul, să facem 
ceva să cheltuim banii aceia. Dacă sunt bani… de 17 ani nu am fost în stare să-l terminăm. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Am răspuns. Trebuie să aducem specialiştii. 
 Dl.Ghergan Florian 
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 HaideŃi să-i aducem! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

I-am adus! Am vorbit şi în Piteşti. Sunt probleme de muzică, de amplasamentul 
staŃiilor, sunt câteva chestiuni pe care urmează să le finalizăm. Aceasta este marea problemă  a 
interiorului. 

Dl.Ghergan Florian 
Constructorul de 17 ani nu a reuşit să-l facă. Am înŃeles că au primit bani şi sunt în 

situaŃie că nu poate să-i cheltuiască. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Este al treilea an în care alocăm 7 miliarde şi lucrează de 200 de milioane pe an, pe 

lună. 
 Dl.Ghergan Florian 

HaideŃi să găsim alt constructor care să poată să cheltuiască şi să rezolve problema.  
Dl.Primar Mircia Muntean  

 ŞtiŃi cum este dacă renunŃi la el şi să facem o nouă licitaŃie.  Este clar că numai în 
antrepriză  se poate face, cu cineva specializat.  
 Dl.Ghergan Florian 

Şi aşa,  numai să găsească oamenii. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Rugăm Consiliul de AdministraŃie, membrii din Consiliul de AdministraŃie să se ocupe 
– Daniela, eşti aici -  şi să urgenteze interioarele având acel buget an de an. Cât are acum 
necheltuit? 
 D-na Nicula Viorica 
 3 miliarde. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 3 miliarde sunt acum necheltuiŃi şi noroc că am tăiat încă de acum 2 luni 3 miliarde. 
Aveau 6 miliarde prinse la începutul anului. 
 Pentru asta nu este de vină domnului Nicodim, pus director de 2 luni. Aici iarăşi trebuia 
cineva să…. inclusiv noi, toŃi suntem vinovaŃi. 
 D-na MiheŃ Daniela 
 A fost necesară punerea bazei temeinice a funcŃionării întregi echipe. A fost foarte greu  
să faci ceva în condiŃii de scandal şi de nimic clar. Au fost 2 şedinŃe de Consiliu de 
AdministraŃie în care foarte multe lucruri s-au pus la punct.  Consilierii, colegii mei, au  făcut 
să treacă toate deciziile noastre din cadrul Consiliul de AdministraŃie. Acum avem toate 
condiŃiile să mergem mai departe. 
            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 
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Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.412/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

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

Dl. Tatar Ioan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, am primit târziu şi vreau să întreb colegii care s-au ocupat de 

contract. În Caietul de sarcini era stipulat foarte clar că Termocentrala Mintia, Electrocentrale 
Deva va prelua Calor-ul. Nu am găsit în contract nici un punct în care Termocentrala … Aş 
vrea să văd la care punct este preluat, unde este scris aşa ceva, activul şi pasivul Calor-ului. 

D-na Nicula Viorica 
Este vorba de contract de concesiune. Se preiau angajaŃii Calor-ului. Este contract de 

concesiune de servicii. Se concesionează energia termică.  
Dl.Ghergan Florian 

 Ce se întâmplă cu Calor-ul? 
D-na Nicula Viorica 

 Dumneavoastră aŃi participat şi la licitaŃie, dacă nu mă înşel. Prin contractul de 
concesiune, serviciul de energie termică va fi furnizată de Termocentrală şi vor fi preluaŃi 
angajaŃii Calor-ului. 

Dl.Ghergan Florian 
Ce se întâmplă cu S.C. Calor S.A.? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
S.C. Calor S.A. îşi va face o secŃie. Consiliul de AdministraŃie, deci  această hotărâre a 

noastră  va intra în Consiliul de AdministraŃie a Termocentralei – am înŃeles eu – după care,  se 
va crea un director care va răspunde de aceste probleme, o funcŃie de director  în cadrul Mintiei 
şi vor prelua absolut totul de la 1 noiembrie, activul şi pasivul. Societatea intră în procedură de 
faliment. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Am ridicat această problemă pentru că noi suntem şi acŃionari la Calor S.A.. Acolo, în 
ultima şedinŃă ni s-a spus că există o pierdere de câteva miliarde de lei, 5-6 miliarde. Vreau să 
ştiu ce se întâmplă cu pierderea asta? Normal, după lege, noi ar trebui să găsim o soluŃie. Aş 
vrea să facem un bilanŃ să vedem ce se întâmplă cu firma, care este situaŃia ei financiară şi să 
luăm o hotărâre ce se va întâmpla cu Calor-ul. Dacă îşi pierde obiectul activităŃii, nu mai are 
nici o şansă nici să recupereze dacă există pierderi. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Intră în aceiaşi procedură exact ca şi Apaserv-ul.  
 Dl.Ghergan Florian 

Nici la Apaserv nu am prea hotărât. 
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Dl. Primar Mircia Muntean 
Nu este o chestiune de nerezolvat. 

 Dl.Ghergan Florian 
Nu am spus, numai  să ştim despre ce este vorba! Care este situaŃia financiară că până 

la urmă dacă este pierdere trebuie să fie suportată de Consiliul local. HaideŃi să vedem ce, cât 
este şi din ce cauză.  

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Să ne gândim un pic şi la efortul pe care l-am făcut şi îl facem în continuare şi pe 
nedrept. 
 Dl.Ghergan Florian 

Tocmai de aceea. Să închidem acest subiet cu Calor-ul şi să găsim o soluŃie. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Este o super birocraŃie de 10 ani de zile la care am participat cu toŃii şi cu 

dumneavoastră şi cu mine şi cu toată lumea. Din 82 de când pur şi simplu badjocoresc 
municipiul Deva. Nu se poate aşa ceva. O factură emisă pe care scrie uşor 20 de miliarde 
împărŃite pe urmă de dumneavoastră ani la rând, când recuperarea se face într-o lună, în două, 
în nouă pentru unii cetăŃeni şi ştiŃi cum, spargându-le uşa, intrând cu poliŃia, blocându-le 
caloriferele, luptând din greu. Am reuşit să-i aducem în final la “zero”.  

Mai este o hotărâre de Guvern, sper să discute săptămâna asta şi vom preda la zi toate 
datoriile Consiliului local. În schimb, am aflat multe alte surprize abia acum când avem şi noi 
ocazia să intrăm la AgenŃia NaŃională de Reglementare a Serviciilor Comunitare şi am văzut 
cum se făcea preŃul. Pur şi simplu cum dorea specialistul prim al Termocentralei – inegalabilul, 
stimabilul şi marele iubitor de cetăŃeni. Nici nu mai vreau să-i dau numele. 
 Dl.Ghergan Florian 

Putem acum să reducem preŃul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Îl reducem. AŃi făcut dumneavoastră un efort, l-am menŃinut de 3 ani de zile - nici un 

leu în plus. Lumea vede că cei care au centrale pe gaz  şi o parte chiar dintre noi, cei prezenŃi 
putem compara cât vom avea noi pe sistem centralizat şi cât au cei cu centrală proprie. 
Aproape dublu s-a ajuns cu preŃul la gaz faŃă de cei pe sistem centralizat. De aici înainte sigur 
că nu o să susŃină tot Consiliul local, o să mai susŃină şi Statul Român pentru că avem 
posibilitatea asta. Dacă ne acordă preŃ la baza produsului adică la subvenŃia pe cărbunele 
folosit şi ne ridică acolo un pic procentul, noi suntem foarte mulŃumiŃi şi lumea va fi foarte 
mulŃumită. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Primar, dacă este umflat preŃul de ce nu-l reducem acum? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
S-a redus! De 3 ani de zile nu s-a mai …. 

 Dl.Ghergan Florian 
Nu s-a redus, s-a mărit. HaideŃi să-l reducem acum. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Îl reducem. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu aŃi făcut nici o propunere.  
Dl.Primar Mircia Muntean  
Dacă dumneata la centrala proprie ai dublu decât la noi, nu este un lucru bun?  

Acum 4 ani a fost invers. 
 Dl.łonea Vasile 
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 Fiind 2 % din energia Calor-ului pentru ……… termocentralei, aŃi putea să daŃi 
degeaba. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Aşa este. Nu dormim, primul pas este acesta. Decât nimic…mergem  înainte.  
            D-na Luchian Mirela 
            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 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

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

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17  consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.413/2007 
Diverse 
 Doamna Preşedinte, am o rugăminte. Poate că beneficiez şi eu de bunăvoinŃa domnilor 
consilieri. Având în vedere că, comisia tehnică nu s-a putut întruni astăzi, avem câteva puncte 
deosebit de importante şi datorită timpului frumos şi a perioadei foarte bune de construcŃie, aş 
dori să-mi permiteŃi să convoc pentru joi, la ora 12, o altă şedinŃă extraordinară cu 3 puncte 
importante care trebuiau dezbătute în comisia tehnică de astăzi de la 10. Din păcate, aşa cum se 
întâmplă întotdeauna, o parte din arhitecŃi au fost plecaŃi şi abia mâine reuşim să-i convocăm. 
Nu am dorit să trecem peste acest aviz de principiu şi să introduc pe ordinea de zi, lăsând cred 
eu la bunăvoinŃa dumneavoastră să-mi permiteŃi să convoc pentru ziua de joi o altă şedinŃă 
extraordinară. Cred că până la urma urmei toŃi suntem în slujba locuitorilor şi nimănui nu-i 
convine să vadă că se toarnă, că se va turna şi în noiembrie, asta este. Este adevărat. Dacă nu, 
suntem nevoiŃi să forŃăm oamenii să lucreze în frig pentru că sunt termeni contractuali care 
trebuie să-i onoreze aşa cum spunea şi domnul Ghergan cu lucrarea din faŃa Primăriei. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Cu lucrarea aceasta ce se întâmplă? Nimeni nu lucrează! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnul Szots, spuneŃi exact termenul pentru lucrarea din faŃă. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Nu se lucrează, domnule Primar. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Şi astăzi au fost toată ziua maşinile. Pentru lucrarea din faŃă de aici, de la Primărie, care 
este situaŃia? 
 Dl.Szots Ludovic 
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 Termenul de executare a lucrărilor era 30 septembrie dar s-au făcut modificări 
ulterioare dacă aŃi observat aici,  la trotuarul de la Comisariat.  
 Dl.Ghergan Florian 
 Să se lucreze, domnule Primar. Sunt bune parcările acestea care s-au extins dar toată 
lumea stă şi aşteaptă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 S-au făcut lucrările care s-au făcut pe strada Aurel Vlaicu. ÎnŃelegem că trebuia făcute 
şi conductele şi tot dar, cei care au astupat acele şanŃuri îşi bat joc de şoferi. Sunt gropi şi dacă 
nu încetineşti, nu mergi încet de tot îŃi faci maşina praf. ÎnŃeleg că s-au făcut gropile dar să 
pună pietriş până la nivel ca să aiba ce să se taseze. Aşa nu are ce să se taseze că este groapa 
mai mare de un lat de palmă. 
 Dl.Szots Ludovic 
 Aceea nu este lucrarea noastră. Este o firmă care execută lucrările de extindere reŃele de 
gaz metan. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Bun, dar avem prinşi  bani de garanŃie pentru buna executare? 
 Dl.Szots Ludovic 
 Acum s-a spart acolo, s-au făcut lucrările dar nu s-a adus carosabilul la starea iniŃială 
pentru că avem lucrarea de modernizare a străzii Aurel Vlaicu. Nu are rost să pună asfalt de 
slabă calitate şi apoi vine altul rade tot şi iarăşi o luăm de la capăt. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Bun, dar să fie pus nişte pietriş până la nivel. ÎnŃeleg că s-a spart asfaltul. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, zilele trecute am fost pe Aleea Patriei în spate. ŞtiŃi că acolo a fost 
cândva o barieră între bl.E 2 şi bl.E 3. Era bariera pe Ńăruşi metalici. Oamenii spun că acolo 
fiind alee pietonală, s-a creat o circulaŃie de autovehicule şi sunt pensionari în zonă. Au început 
să circule şi maşini grele şi au apărut fisuri la blocuri. Ei spun să se reinstaleze bariera, că au 
făcut nişte sesizări aici şi vă rog să analizaŃi treaba aceasta. Trecând pe acolo, este jale prin 
spate pe la blocurile astea. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Davidescu, să vină o echipă şi să lucreze la stâlpii respectivi. Acolo sunt  10 
vecini care vor să fie liber şi 15 care nu vor să fie liber. Noi punem astăzi şi după 3 zile rup. 
 Dl.Davidescu Mircea 
 A fost montată şi s-a dat jos. 
 Dl.Stan Ioan 
 Nici nu este normal să fie montat, domnule łonea. 
 Dl. łonea Vasile  
 Este alee de acces acolo. Au solicitat să mă adresez administraŃiei, că sunt păreri “pro” 
şi “contra” acolo. 

 
 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Vă spun eu ce am văzut.  În cei 12 ani de 8 ori le-am sudat şi de 7 ori le-au dat jos. Şi 
eu sunt hotărât să le sudăm dar nu pot nici după calitatea celor care vin aici. 
 Dl. łonea Vasile  
 Mergând prin zonă, printre aleile acelea, o doamnă de la geam chiar m-a rugat insistent 
să ridic problema în Consiliul local – nu ştiu cum o cheamă. “Domnule, treceŃi şi pe la noi, nu 
numai la alegeri”. Avea dreptate. 
 Apropo, domnule Stan, aŃi săpat o groapă acolo la sediu şi nu aŃi …. 
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Dl.Stan Ioan 
 M-aŃi văzut pe mine săpând? Nu am săpat eu. 
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Trebuie găsită o soluŃie. Probabil se poate redirija, domnule Szots. Să facem un proiect 
de stradă.  
 Dl.Szots Ludovic 

Domnul consilier să vină să discutăm. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Este foarte importantă strada aceea. Tot mai mult a crescut în ultimul timp şi în zona 

respectivă traficul. 
 D-na Luchian Mirela 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

 
 

Deva, 09 octombrie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Luchian Mirela               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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