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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 10 august  2007,  în şedinŃa  ordinară  
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 
Consiliul local a fost convocat în şedinŃă ordinară cu respectarea prevederilor 

art.39 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum 
şi a DispoziŃiei Primarului municipiului Deva, nr.1868/2007. 

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

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

Dl.Teban Andronic 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunŃându-vă că din totalul de 21 de consilieri alesi şi-au înregistrat prezenŃa până la 
această oră un număr de 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa doamna consilier Mihet 
Daniela, domnul consilier Pogocsan Ferdinand, domnul consilier Lazar Danil şi 
domnul Stan Ion. Întârzie la şedinŃă doamna HaŃegan Marinela. 

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

Dl.Teban Andronic 
În continuare, dau cuvântul doamnei Secretar Laura Sârbu în vederea 

prezentării stadiului legalităŃii hotărârilor adoptate în şedinŃa din data de 19 iulie 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 19 iulie 2007  însoŃit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaŃi observaŃiile asupra conŃinutului acestuia.  

Sinteza procesului –verbal din data de 19 iulie 2007. 
   Consiliul local a fost convocat de indata în şedinŃă prin DispoziŃia Primarului 

nr.1674/2007, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenŃi 21 consilieri din numărul total de 21 consilieri in 

functie. 
   ŞedinŃa a fost condusă de domnul consilier Teban Andronic. 
   Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 1 punct şi 1 punct suplimentar. S-au 

adoptat 2  hotarari, respectiv de la nr.313 - 314.  
    Prefectura JudeŃului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o 

obiecŃie cu privire la legalitatea hotărârilor, adoptate în sedinta din data 19  iulie 2007.  
Dl.Teban Andronic 
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Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinŃei din data de 19 iulie 
2007. 

Procesul-verbal al şedinŃei din data de 19 iulie 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.        
 
 

Dl.Primar Mircia Muntean  
            Ordinea de zi este următoarea: 
 

1. Modificarea statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Deva si subordonatele fara 
personalitate juridica ale Consiliului local al municipiului Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
2. Modificarea Statului de functii pentru personalul din cadrul Cresei Deva 

subordonata Consiliului local al municipiului Deva;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
3. Aprobarea atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti a locuintelor situate 

in imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27, etaj IV, aflate in administrarea 
Serviciului public local de asistenta sociala; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
4. Aprobarea modalitatii de acordare a gratuitaŃii transportului urban cu 

mijloacele de transport în comun şi a cuantumului acesteia pentru 
persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii personali ai acestora; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
5. Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

corespunzătoare funcŃiilor publice de execuŃie specifice vacante din cadrul 
DirecŃiei „PoliŃia Comunitară” a aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
6. Abrogarea Hotararii Consiliului local nr.190/2007 privind aprobarea 

Contractului de concesiune – cadru de bunuri proprietate publica si 
aprobarea noului Contract de concesiune – cadru de bunuri proprietate 
publica; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea depunerii proiectului intitulat „Politie Comunitara Moderna – 

Deva oraş mai sigur” la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 
pentru a obtine finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana, prin 
Programul PHARE 2006 – Linia de buget Ro-2006/018-147.01.03.02.03 – 
Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea AdministraŃiei la Nivel local;  

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
8. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.153/2007 

privind aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Scoala generala 
„Octavian Goga” Deva in vederea depunerii proiectului „Art terapia – 
modalitate de recuperare a copiilor aflati in dificultate” la Inspectoratul 
Scolar al judetului Hunedoara si a participarii la selectia de proiecte in 
cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Scolara al Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, precum si a cofinantarii proiectului mentionat; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
9. Aprobarea parteneriatului Municipiului Deva cu Asociatia Interetnica a 

Persoanelor Defavorizate din Romania in vederea depunerii proiectului 
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„Meseria Acceptata – Pilon al Dezvoltarii Sociale” la OIR POS DRU Vest 
Timisoara si a participarii la selectia de proiecte in cadrul Programului Phare 
2005 – Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane – 
Masuri de Incluziune Sociala, Linia de buget:Phare/2005/017-553.04.02, 
Referinta:03, precum si a cofinantarii proiectului mentionat; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
10. Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

str.Barbu Lăutaru”; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
11. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala S+P+M” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n.; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
12. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Locuinta familiala D+P+M şi imprejmuire” in municipiul Deva, 
str.Roci, f.n.; 

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

„Schimbare destinatie din anexa gospodareasca in locuinta familiala” in sat 
Archia, nr.20D;    

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

„Realizarea unui etaj mansardat peste garajele existente” in municipiul 
Deva, str.Cernei, nr.12-18; 

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

„Reabilitare spatiu comercial parter” situat in Deva, str.Piata Garii, f.n.;  
      IniŃiator Primar Mircia Muntean 
16. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Construire hală productie – depozitare echipament sportiv si pavilion 
administrativ in localitatea componenta Santuhalm din municipiul Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean     
17. Transmiterea in administrare a unor utilaje pentru executarea de plombe 

asfaltice catre Serviciul public de intretinere si gospodarire municipala Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
18. Transmiterea in folosinta gratuita a unor obiecte de mobilier pentru dotarea 

cabinetului medico-sportiv din cadrul Salii Olimpice a Clubului Sportiv Scolar 
Cetate Deva; 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
19. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

parcare pe Bdul 22 Decembrie, intre Liceul Auto şi Bdul N.Balcescu din 
municipiul Deva” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
20. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii ”Amenajare 

parcare pe Bdul N.Balcescu, pe partea stangă, între 22 Decembrie şi DN 7 
şi pe partea dreaptă, intre Aleea Panselutelor şi Foricon din municipiul 
Deva” 

      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
21. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

parcare pe str.Dr.Victor Suiaga din municipiul Deva; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
22.  Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 
      IniŃiator Primar Mircia Muntean   
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II. Diverse 

 
FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu 

urmatoarele proiecte: 
1. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 40,00 mp, din 
domeniul public al municipiului Deva in vederea realizarii unui spatiu comercial; 
2. Concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 189,00 mp, din 
domeniul public al municipiului Deva, in vederea realizarii unei baterii de 9 garaje; 
3. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.428/2001 privind 
înfiiŃarea S.C. Publiserv Goscom S.A. Deva, cu modificarile ulterioare 
4. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.226/2006 privind necesitatea contractarii 
unui imprumut intern de catre Municipiul Deva, cu modificarile ulterioare; 
5. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.308/2007; 
6 Aprobarea noii organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul 
Casei de Cultura “Dragan Muntean” Deva aflata in subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva; 
7. Modificarea si completarea Devizului general ce a facut parte integranta din Studiul 
de fezabilitate pentru investitia „Complex Aqua Land – Bazine de inot si agrement in 
incinta Stadionului Cetate Deva”; 
8 Concesionarea prin licitatie publica a bazei de fotbal in suprafata de 32.252 mp din 
incinta stadionul municipal Cetate care se afla in domeniul public al municipiului Deva; 
9. Modificarea organigramei, a statului de funcŃii si a fiselor de evaluare a posturilor 
pentru personalul Serviciului Comunitar pentru cadastru si agricultura subordonat 
Consiliului local al municipiului Deva.   
   

Dl.Teban Andronic 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele suplimentare prezentate. 
      S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                            3 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi  
          Dl.  Kovacs Francisc) 

 

 Dl.łonea Vasile 
 Vă rog să reŃineŃi că sunt împotriva suplimentării cu ultimele două puncte.  
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Părerea domnului consilier o respectăm şi aş vrea să rog consiliul ca acest 
punct 8, care se referă la simpla bază sportivă, nimic absolut în plus, acolo există 
concesionări pentru terenurile de tenis, concesionări pentru bazin, nu văd care este 
problema. Terenul a fost la Mină, l-am preluat noi Consiliul local deci, ca urmare, nu 
există nici un grad de suspiciune şi am rugămintea ca, fiind reprezentanŃii aici şi 
oricum au executat deja pe cheltuiala lor poate peste 5 miliarde de lei la ora actuală la 
revocări si regândiri, a primirii delegaŃiilor oficiale şi în special a primirilor străine 
oraşului nostru, pentru că totul s-a făcut în concordanŃă cu Comandamentul de 
Jandarmi şi la solicitarea acestora pentru a preîntâmpina unele acŃiuni huliganice care 
au loc în ultima perioadă pe stadioanele româneşti.  
 Fiind cei doi reprezentanŃi aici, am rugămintea ca acest punct 8 să fie discutat 
la început. El vine şi pentru că a ridicat domnul consilier această problemă, să 
dezbateŃi dacă aveŃi de dezbătut firul în patru. Probabil că prea multe nu aŃi fi putut 
dezbate aici oricum şi ar fi trebuit să mergeŃi şi vă rog să mergeŃi la faŃa locului să 
vedeŃi eforturile, nu substanŃiale, de neimaginat, de neimaginat pentru ceea ce s-a 
făcut în ultimele 2 săptămâni având în vedere că  sigur nici eu nici dumneavoastră cu 
3 miliarde de lei nu am putut să credem că promovăm o echipă în Divizia B, vă spun 
cinstit. Ne-am dus la baraj, am câştigat, suntem în Divizia B, trebuia convocat 
acest……….  
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Nici nu ar fi avut dreptul să-l votaŃi punct suplimentar în procedură de urgenŃă 
dacă nu eraŃi conştienŃi de însemnătatea acestui obiectiv şi nu în ultimul rând că în 25 
va avea loc primul meci acasă. Cei care sunt  ca domnul Ardelean în domeniu, cunosc 
că  echipa care a promovat, întotdeauna primul meci îl joacă în faŃa….. 
 Rugămintea mea este să-l dezbateŃi ca primul punct pe ordinea de zi. 
 Dl.Teban Andronic 
 Supun la vot propunerea ca punctul 8 suplimentar să fie discutat primul pe 
ordinea de zi. 

S-a votat cu 16 voturi pentru. Deci punctul 8 suplimentar s-a votat sa devina 
punctul 1 pe ordinea de zi.  
 

Supun la vot ordinea de zi prezentată si completată.   
      S-a votat cu 13 voturi pentru şi 

                            3 voturi împotrivă (Dl. łonea Vasile, Dl. Ghergan Florian şi  
          Dl.  Kovacs Francisc) 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 1,2,4,5,10,19,20,21, puncte suplimentare 3,6,7,9 se adoptă cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:7,8,9,11,12,13,14,15,16,22, punct suplimentar 4 se adoptă cu votul majoritatii 
consilierilor locali in functie, iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea 
nr.215/2001, republicata proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:3,6,17,18, puncte suplimentare 1,2,5,8 se adopta cu votul a 2/3 din numarul 
total al consilierilor locali in functie.  

De asemenea proiectul de hotarare inscris la punctul 5, punctul suplimentar 
1,2,3,8 necesita vot secret.  
 
I.  Proiecte de hotărâri:  
Punctul 8 suplimentar  

Dl.Primar Mircia Muntean  
            Avand în vedere ca ordinea de zi a fost votata as vrea sa trec la acest punct, 
multumindu-vă încă odată pentru întelegere. 

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a bazei de fotbal 
in suprafata de 32.252 mp din incinta stadionul municipal Cetate care se afla in 
domeniul public al municipiului Deva; 

D-na  Rodica Avram  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.  Primar Mircia Muntean   
AveŃi anexat şi Studiul de oportunitate cu tot ce a fost până acum această bază 

şi vă  rog frumos să puneŃi întrebări celor doi specialişti, unul pentru domeniul 
economic şi unul sportiv care se află aici în sală. 
 În mare vă pot spune că baza a fost preluată în urmă cu un an de la Regia 
Minvest. Ea a arătat aşa cum ştiŃi cu toŃii. O parte din ea cu ajutorul dumneavoastră a 
fost concesionată, cca.10 terenuri de tenis domnului Sava Sorin şi alte 2 terenuri de 
tenis domnului Golomboş. O parte a fost destinată bazinului de înnot cu sprijinul şi cu 
ajutorul dumneavoastră, râmânând la ora actuală baza actuală în care urmează să se 
facă o cantină pentru a deservi cele 120 de persoane reprezentând copii şi cadeŃi, 
obligatorii la grupele de copii, pentru fiecare categorie în parte la o divizionare B impus 
de FederaŃia Română de Fotbal şi datorită acestui lucru am dori susŃinerea 
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dumneavoastră de a vota în forma prezentată de către noi această variantă de 
concesionare. 

Dl.David Ioan 
Comisia juridică nu a discutat din lipsă de material. 
 
 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 

 D-na Bran Annerose 
Au fost convocate cele 3 comisii la  ora 11  şi jumătate şi aceste 2 puncte au 
fost  

prezentate. 
Dl.David Ioan 
Da, materialul l-am primit  la ora 11.30 când am venit. 

 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Când am convocat comisiile. 
 Dl.David Ioan 

S-a strâns comisia dar a început şedinŃa şi nu am mai apucat să discutăm. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
PuteŃi  opri şedinŃa dacă  doriŃi să analizaŃi. 
Dl.David Ioan 
Nu găsesc nimic nefavorabil. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Oricum vă puteŃi retrage dacă doriŃi. 
Dl.łonea Vasile  
Domnule Primar, de ce nu puneŃi problema puŃin invers ? De ce nu ati făcut-o 

dumneavoastră dacă tot sunteŃi atât de preocupat? De ce nu aŃi făcut să ne parvină 
proiectul acesta la timp, să putem să-l studiem ca să putem vota şi noi în cunoştinŃă 
de cauză. Dumneavoastră puneŃi treburile într-un mod pervers, dacă-mi permiteŃi să 
folosesc totuşi un cuvânt gingaş. Ne criticaŃi pe noi şi ne învăluiŃi că ne-am opune noi, 
că vezi doamne nu suntem de acord să fim alături de dumneavoastră în municipiul 
Deva. Nu asta este problema. Problema este să votăm în cunoştinŃă de cauză, să 
cunoaştem  ce votăm, să ştim şi noi ce facem. 
 Dacă dumneavoastră puneaŃi la dispoziŃia noastră  proiectul acesta la timp, nu 
mai erau discuŃiile acestea. La noi se pune problema exact invers, aici este cauza. 
Cauza aici este. Dacă era de ieri proiectul, măcar de ieri, s-a mai acceptat deşi e 
împotriva legii, s-au mai acceptat ieri punctele suplimentare. Acesta a fost cu un sfert 
de ora înainte, asta este. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule consilier, trebuie să vă răspund. În afară de tonul pe care-l aveŃi, toate 
sunt lucruri normale pe care le ridicaŃi aici. Dar, am spus de ce. Pentru că abia 
alaltăieri am primit absolut toate documentele pentru a putea întocmi şi necesitatea 
vine de la începerea campionatului din 25 iar promovarea noi nu am putut să o 
estimăm că s-a făcut în urma unui baraj care a durat aproape pe tot parcursul lunii 
iunie. Deci, ca urmare am avut luna iulie în care băieŃii au fost în concediu, până când 
ne-am adunat... Nu se pot face nişte construcŃii aşa, bătând din palme. Asta este 
singura mea rugăminte. Dumneavoastră, vă rog să mă credeŃi. Eu nu am mers, în 
ultimii doi ani, să mă duc să tai o panglică, să-mi revendic meritul asupra acestei 
fântâni sau acestei lucrări. Nu! Am spus este dreptul consiliului, este meritul 
consiliului, este votul consiliului, ş.a.m.d. Este clar. 
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 Sigur că, poate deranjează pe unii că o parte importantă ne revine şi nouă, 
executivului, că avem un merit în realizare. Ducem totuşi greul, ca să nu credeŃi că nu 
veti fi si dumneavoastra mandru. Se uită disputele politice şi rămâne ce aŃi făcut 
dumneavoatră în mandatul ăla, de patru ani.  
 Vă mulŃumesc şi vreau să întrebaŃi pe oamenii care sunt aici că ei mai bine ca 
mine vă pot spune. 
 Dl. David Ioan 
 Am o rugăminte. Un minut de pauză ca să putem discuta. 
  
  
 

Dl.Teban Andronic 
  Da, 10 minute facem o pauză să se poată discuta la comisia juridică. 
 Dl.Borbeanu Simion 
 La Comisia de urbanism nu a existat împotrivire. S-a cunoscut subiectul acestui 
punct suplimentar şi, deşi nu am apucat să-l discutăm. Consider avizul favorabil. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Vreau să vă aduc la cunoştinŃă că de două zile se fac măsurători topografice. 
 Dl. Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
 Înainte de întrunirea Comisiei juridice nu este mai bine să ascultaŃi punctul de 
vedere al specialiştilor? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Nu, nu.  LuaŃi-i şi pe domnii cu dumneavoastră, domnule łonea. 
 Dl. Ghergan Florian 
 HaideŃi să spunem lucrurilor pe nume. Nu are nimeni nimic împotriva acestei 
investiŃii dar, dacă noi trebuie să votăm, trebuie să fim în cunoştinŃă de cauză. Asta 
spunea şi colegul meu, asta vreau să vă spun şi eu.  
 Dumneavoastră ne mai spuneŃi aici nişte lucruri care sunt grave, că s-au făcut 
investiŃii fără o aprobare. ŞtiŃi ce înseamnă să faci investiŃii în domeniul public, 
ş.a.m.d. Lucrurile acestea noi le imputăm executivului că nu s-au adus în timp, să ne 
uităm, să mergem până acolo să vedem. Poate dumneavoastră… şi cred că aveŃi 
dreptate, că nu aŃi venit  să spuneŃi că s-au făcut lucrări dacă nu s-au făcut. Deci, noi 
asta imputăm că s-a venit prea târziu şi că nu am ajuns să luăm materialul, să-l 
studiem, să tragem o concluzie pertinentă mai ales că s-au făcut şi lucrări. Eu înŃeleg 
că au fost presiuni, eu înŃeleg că a venit barajul peste, că trebuiau făcute nişte lucrări 
dar, înainte de a se face orice lucrare trebuia venit în consiliu cu acel proiect, consiliul 
să fie de acord să se realizeze lucrările acelea. Acum, vedeŃi concesionăm, lucrările 
sunt o parte gata, vine cu proiectul şi nu putem să se facă anumite lucruri dacă sunt 
făcute. Deci, un pic lucrurile acestea trebuie să aibe o ordine şi în alte situaŃii. Eu vă 
spun, nu cred că cineva dintre consilieri se va opune unei investiŃii, să găsim o 
modalitate ca acolo această echipă care a provomat să aibe condiŃii omeneşti pentru 
că cetăŃenii vor merge acolo şi noi  reprezentăm cetăŃenii până la urmă.  

Modul în care s-au prezentat lucrurile crează tensiuni. Asta este singura 
observaŃie pe care am făcut-o. 

Dl.Teban Andronic 
În sală este prezentă şi doamna consilier HaŃegan Marinela. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu pot să vă răspund decât că, dumneavoastră ştiŃi ce scaune au existat şi ce 

impune FederaŃia. ReparaŃia unor scaune nu cred că este o problemă pentru noi, 
pentru Primărie sau pentru Consiliu să o acceptăm făcută pe cheltuiala altuia. Din 
punctul acesta de vedere este o simplă reparaŃie, nu este o investiŃie nouă, nu este 
încărcare bugetară nouă. Din punct de vedere artistic şi am prezentat presei şi pot să 



 8 

prezint orice că de aceea dezbat în Consiliu, dar din punct de vedere la faŃa locului 
este exact ceea ce spuneŃi dumneavoastră. O să vedeŃi şi o să  vă lămuriŃi că nu s-a 
făcut nimic, absolut nimic ilegal sau în afara procedurilor cunoscute. Problema este că 
de 2 zile se măsoară de către topograf, în urma tot a hotărârilor dumneavoastră de 
consiliu rezultând  diferenŃa între ceea ce s-a acordat terenurilor de tenis  şi  ceea ce a 
rămas la faŃa locului şi preluăm din mers pentru că şi Minvest-ul ne-a predat târziu 
acea bază aşa cum a predat-o şi care de bine de rău nu a plătit nimic. Nu am văzut un 
ban de la Minvest, nici măcar datoriile lor către noi, istorice şi de demult. 
 Dl. Ghergan Florian 

Trebuie să vedem şi noi proiectul pe care vor să-l facă, să vedem că poate 
suntem sau nu suntem de acord cu ceea ce doresc. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu există nici o modificare. Este foarte bună întrebarea dar atunci acceptaŃi şi 

răspunsul. Este vorba despre apa curentă, este vorba despre numărul de scaune pe 
care FederaŃia le-a impus de plastic şi nu de lemn, care au trebui scoase şi evacuate 
şi cam atât. Nu venim să prezentăm în faŃa presei... văd că aŃi fost atenŃie şi este 
foarte important sa ne lamurim, dar tot asa presa ar trebui sa ne ia si punctul nostru 
de vedere si in special punctul acestor doi oameni cărora puteŃi să le adresaŃi 
întrebări.    ........şi noi nu le putem accepta. Nu mă întrebaŃi pe mine. 
 Dl. Ghergan Florian 

În proiectul de hotărâre scrie că se fac investiŃii de 200 mii de ron. Dacă se fac, 
să le vedem. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu spuneŃi televiziunilor, spuneŃi  acestor oameni ca să vedeŃi că nu este aşa. 

 Dl. Ghergan Florian 
Dacă dumneavoastră aŃi scris aici, cum spuneŃi că nu este aşa? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Scaunele se contabilizează... 

 Dl. Ghergan Florian 
Nu scrie de scaune, scrie că se vor face, că acesta este obiectivul sau modul 

pentru care doriŃi să concesionaŃi ca să se facă investiŃii de către concesionari pe banii 
lor  în valoarea aceasta. Aşa scrie aici! Eu asta vreau să întreb. Domnule, dar  
proiectul acela nu ar trebui să-l vedem şi noi cam ce vrea  să se facă? 

Dl.Viceprimar Oancea Nicolae Florin 
Pai pentru asta sunt domnii aici. 

 Dl. Ghergan Florian 
Nu spun cine trebuie să răspundă şi cine nu. ŞtiŃi despre treaba aceasta, eu 

pun o întrebare. 
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a dat aviz favorabil şi a constatat că este o inadvertenŃă la 

articolul 3, adică este vorba de 5 mii lei/an.  
D-na Secretar Sârbu Laura 
A fost o greşeală de redactare şi urma să specificăm. Nu  era /mp, era numai 

/an. 
Dl. David Ioan 
Numai per an. Avizul este favorabil. 
Dl.Ardelean Nelu 
StimaŃi colegi, domnule Primar, noi în loc să ne bucurăm că avem un investitor 

care vrea să construiască un stadion competent, un stadion pe care să se poată 
desfăşura meciurile de fotbal la cerinŃele actuale şi nu sunt cerinŃe de ici-colo, trebuie 
să ai scaune, trebuie să avem şi nocturnă, noi găsim motiv de dispută să-i dăm sau să 
nu-i dăm investitorului. Vă spun eu, 99% din oraşe  ar fi de acord să meargă 
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investitorul la  ei să facă această investiŃie şi noi avem motiv de dispută. Păi,  ce 
dispută să mai ai când în 24 începe campionatul şi până în 24 trebuie omologat 
stadionul? S-au început lucrările, s-au montat nişte scaune, urmează pista , urmează 
totul, urmează şi nocturnă pe stadionul acesta şi noi ne mai întrebăm ce să facem. 
Sunt banii dânşilor. AlŃii l-ar da gratis numai să-l facă. 

Eu sunt de acord şi vă rog şi pe dumneavoastră stimaŃi colegi să nu pierdem 
această  şansă, că este şansa oraşului până la urmă. Nu se bucură numai consilierul 
“x” sau “y”. Poate unii dintre consilieri nici nu au fost la stadion niciodată să vadă un 
meci de fotbal. AscultaŃi ce vă spun, trebuie să-i ajutăm să ajungă în baza sportivă  la 
ei, să  facă investiŃiile, să ne mândrim în oraşul ăsta cu un stadion modern. 

MulŃumesc mult. 
 
 
 
 
Dl.łonea Vasile  
Să înŃeleg că cine este investitor a câştigaŃia licitaŃia? Eu asta sunt nedumerit, 

a câştigat licitaŃia? 
Dl.Ardelean Nelu 
Este un investitor care vine şi vrea să-şi bage banii în stadion. Să vină, 

domnule łonea, să vină. Dumneata nici nu ai fost pe stadion de 5 ani, să vezi cum 
arată stadionul ăla sau cum a arătat. Să vină investitori aici să pună banii jos. 

Dl.łonea Vasile 
Sa vina. 
Dl.Ardelean Nelu 
Nu putem. Cu hotărâre de consiliu, frumos, votăm. Nu putem bloca echipa de 

fotbal pentru că cineva nu vrea condiŃii. HaideŃi să lăsăm politica la o parte, să vedem 
interesele care sunt ale oraşului. ÎntrebaŃi în oraşul acesta, 99% nu vor stadion 
modern, nu vor nocturnă,nu vor să ne mândrim cu asta? 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Sunt 120 de copii tineri. Pentru aceia facem, nu pentru mine nici pentru echipa 

de fotbal 
Dl.łonea Vasile 
Eu am întrebat, cine e câştigătorul licitaŃiei? VorbiŃi ca şi cum ar fi sigur, 

domnule. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule łonea, cine a fost câştigătorul licitaŃiei de la Cetatea Deva, dacă 

puneŃi aşa întrebarea? Cine a fost? Oare cine a fost, un mare liberal? Nu a fost un 
mare liberal! Toate contractele Primăriei Deva nu sunt câte cele ale CetăŃii 
municipiului. Dacă este spre binele nostru, nu mă pot opune, mergem mai departe, 
mai lăsăm din orgoliu. 

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

republicata, articolul 6 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun ca membrii pe:dl. Ghibu Simion, dl. David Ioan, dl.Ghergan Florian şi d-

na Luchian Mirela. Pentru membrii supleanŃi, propun pe: dl. Morar Marcel, d-na 
Breazu Maria, d-na MiheŃ Daniela şi  dl. Panduru Carol. 

La articolul 3, redeventa anuala minimă de la care porneste licitaŃia este de 
5000 lei/an. 

Dl. Ghergan Florian 
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Aş ruga să propuneŃi pe altcineva pentru că sunt împotriva acestui proiect şi nu 
pot fi de acord  să fiu în comisie. Sunt împotriva modului în care a fost prezentat acest 
proiect. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
O mică replică trebuie să vă dau, domnule Ghergan. Din păcate avem 

procesele-verbale şi din 50 de poziŃii ale dumneavoastră, 49 sunt împotriva. Nu aŃi 
putea să le redactaŃi dumneavoastră şi să ne lăsaŃi pe noi. Cred că nici nu acceptăm 
să le redactaŃi. Împreună noi le executăm dar vă puneŃi contra. Pentru că nu se poate 
de 49 de ori, este consemnat.  Săptămâna trecută de curios, din 50 de poziŃii ale 
dumneavoastră  în consiliu, 49 sunt împotrivă. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, este dreptul meu de consilier să critic orice proiect pe care 

dumneavoastră îl faceŃi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi al meu să vă  răspund. 
Dl.Ghergan Florian 
Ceea ce spuneŃi dumneavoastră nu este  adevărat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi al meu să vă  răspund. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu este adevărat. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
CredeŃi că am zis  vreodată altceva decât asupra modului? 
Dl.Ghergan Florian 
Dacă dumneavoastră veniŃi şi ne impuneŃi un mod care nu este corect şi nu 

este legal, daŃi-mi voie să fiu împotrivă. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Regulamentul îl impune. 
Dl.Ghergan Florian 
Dumneavoastră vreŃi să scoateŃi la licitaŃie o lucrare. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este licitaŃie, este concesiune. 
Dl.Ghergan Florian 
Să scoateŃi la licitaŃie concesiunea. Dumneavoastră ştiŃi deja cine este 

câştigătorul, ştiŃi deja că s-au făcut lucrări acolo şi atunci daŃi-mi voie să fiu împotrivă 
la acest mod de lucru. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Dumneavoastră când aŃi fost acuzat, aŃi ştiut că Nokia câştigă staŃiile, când 

eraŃi director la Apaserv sau unde eraŃi. Verificările s-au dovedit că nu este aşa, da?  
Tot aşa  verificările noastre sunt oglinda CurŃii de Conturi prezentată săptămâna 
trecută. Absolut toată activitatea consiliului este descărcată de gestiune într-un mod 
egal şi clar şi transparent.  

Dacă-i faceŃi pe acei oameni, pe inspectorii CurŃii de Conturi, incapabili, daŃi-mi 
voie să ....  Sau, adineaori aŃi auzit poziŃia Secretarului, da?  Toate hotărârile verificate 
de fostul Prefect  s-au dovedit a fi legale şi autentice. 

Dl.Ghergan  Florian 
Da, domnule şi am votat “pentru”. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Deci, dumneavoastră aŃi votat în cunoştinŃă de cauză lucruri corecte şi cinstite. 
Dl.Ghergan  Florian 
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Data trecută nu am fost la nici un proiect “împotrivă”. Acum sunt împotrivă că 
nu mi se pare corect ceea ce propuneŃi dumneavoastră şi este dreptul meu pe care 
dumneavoastră nu mi-l puneŃi lua. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
Trebuie să iau o decizie în 3 zile, domnule Ghergan. 
Dl. Ghergan Florian 
De ce nu aŃi făcut treaba aceasta în timp util ca să poată  să fie? 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Pentru că nu era echipa divizionară B. 
Dl. Ghergan Florian 
PuteaŃi să faceŃi şi la “C” dacă aveaŃi grijă de stadion, atâta grijă cât aveŃi 

acum. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Cât a trebuit, am avut. Dacă puneam  mai mulŃi bani, spunea-i de ce am pus 

atâŃia bani.  Cu matale nici cum nu este bine. 
Dl.Ghergan Florian 
Nu, domnule Primar, este dreptul meu. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dacă-mi daŃi voie. Domnule Ghergan, să înŃeleg că nu vreŃi să faceŃi parte din 

comisie? 
Dl.Ghergan Florian 
Da. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun atunci pe domnul Ardelean Nelu să facă parte din comisie.  
Nu ştiu de ce era nevoie de această discuŃie. Va fi  licitaŃie publică, da? Nu ştiu 

dacă de acum, din acest moment  putem să acuzăm 4 colegi că vor fi incorecŃi la 
licitaŃie. Deci, domnul Ghergan aruncă o acuză faŃă de 4 colegi de la bun început că 
vor fi incorecŃi la licitaŃie. Nu pot să accept ideea aceasta.  

Mai pun problema, daŃi-mi voie să termin. S-au început lucrările. Nici un fel de 
problemă. Care este problema?  Din punct de vedere juridic, câştigă licitaŃia firma 
« x » şi fiind cei care au făcut construcŃii până acum recuperează de la firma « x » ce 
s-a construit până acum.  

Dl.Ghergan Florian 
Domnule avocat, dumneavoastră nu ştiŃi că aceste lucrări sunt ilegale dacă s-

au făcut fără aprobarea consiliului?  
Dl. Primar Mircia Muntean  
Domnule Ghergan, dumneata ne constaŃi? 
Dl. Ghergan Florian 
Spui acum că acceptăm o ilegalitate care timp de......... 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Dumneatale constaŃi ilegalităŃile oraşului? 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Domnule Ghergan, care este interesul public pentru Deva? 
Dl. Ghergan Florian 
Dacă încălcăm legea.... Nu înseamnă că noi la interesul public trebuie să o 

încălcăm. Asta este problema. 
Dl. Primar Mircia Muntean  
Domnule Ghergan, sunteŃi Cuvioasa Sfânta Maria să constataŃi ilegalităŃi? 

SunteŃi pe post de Isus Hristos aici…. 
Dl. Ghergan Florian 
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Eu nu pe dumneavoastră vă ascult. Îl ascult pe domnul Primar că ne spune că 
s-au făcut lucrări acolo, că nu a oprit lucrările în termen legal dacă sunt ilegale. Nu ştiu 
dacă sunt legale sau nu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Cine a hotărât domnule că sunt legale sau ilegale? 
Dl.Ghergan Florian 
Atunci, vine şi vă pune pe dumneavoastră şi pe noi să acoperim  nişte lucruri 

de genul acesta. Acesta este problema, nu investiŃia. ToŃi suntem de acord să se facă 
investiŃia.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
ToŃi sunteŃi?! Tu întotdeauna ai fost de acord. 

            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 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Dl.Kovacs Francisc 
Eu să vă explic. Întotdeauna la punctele suplimentare pe care nu le primim la 

timp, eu mă abŃin. Nu din alt motiv. 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre, tinand seama de propunerea 
facuta. 

S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

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

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: Voturi valabil exprimate 17, numai 

partial. 
- Membrii  comisiei de evaluare a ofertelor:  

o Dl. Ghibu Simion - 17 voturi “pentru”; 
o Dl.David Ioan – 17 voturi “pentru”; 
o Dl. Ardelean Nelu  - 16 voturi “pentru ” şi 1 vot “împotrivă”; 
o D-na Luchian Mirela – 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”; 
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o Dl Jarnea Horia - 17 voturi “pentru”; 
o Dna Nutu Silviana- 17 voturi “pentru”; 
o Dna Biro Diana - 17 voturi “pentru”; 
 
o Membrii supleanŃi: 16 voturi pentru, 1 vot nul pentru intreaga formatie de 

supleanti 
 
o Dl.Morar Marcel – 16 voturi “pentru”  
o D-na Breazu Maria – 16 voturi “pentru” 
o D-na MiheŃ Daniela  - 16 voturi “pentru” 
o Dl.Panduru Carol – 16 voturi “pentru” 
 

Membrii  comisiei de solutionare a contestatiilor: Aceeasi situatie 16 voturi 
pentru, 1  vot este nul, deci nu s-a exprimat optiunea. 

 
o Dl Kovacs Francisc – 16 voturi “pentru” 
o Dl Augustin Socol – 16 voturi “pentru” 
o Dna Viorica Nicula – 16 voturi “pentru” 

 
Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 14 voturi pentru, 
                     1 vot împotrivă (Dl. Ghergan Florian) şi  
          2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.315/2007. 
Punctul 1 

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

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

D-na Nicula Viorica  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizaz 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 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. 
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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.316/2007 
Punctul 2  

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

Statului de functii pentru personalul din cadrul Cresei Deva subordonata Consiliului 
local al municipiului Deva;  

D-na Nicula Viorica  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizaz 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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.317/2007 
 
 
Punctul 3  

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

atribuirii in vederea inchirierii catre solicitanti a locuintelor situate in imobilul din Deva, 
str.1 Mai, nr.27, etaj IV, aflate in administrarea Serviciului public local de asistenta 
sociala; 

D-na Muntianu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
Comisia de patrimoniu a avizat favorabil. 
D-na Hategan Marinela 
Comisia de protectie sociala 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 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. 
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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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.318/2007 
Punctul 4   

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

modalitatii de acordare a gratuitaŃii transportului urban cu mijloacele de transport în 
comun şi a cuantumului acesteia pentru persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii 
personali ai acestora; 

D-na Muntianu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
D-na Hategan Marinela 
Comisia de protectie sociala 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 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 proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.319/2007 
Punctul 5  

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

desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcŃiilor 
publice de execuŃie specifice vacante din cadrul DirecŃiei „PoliŃia Comunitară” a 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva; 

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

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

republicata, articolul 4 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Kovacs Francisc 
Pentru consilieri il propun pe domnul Tonea. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
La comisia de concurs propun pe dl. Morar Marcel care face parte din comisia 

de ordine publică.  
La comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, propun pe domnul consilier Panduru 

Carol care face parte din  aceiaşi comisie de ordine publică. 
Dl.Teban Andronic 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
Rezultatul votului secret este următorul: voturi exprimate 17 

- Comisia de concurs:  
o Dl.łonea Vasile  -  4 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 1 vot nul 
o Dl. Morar Marcel – 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 vot nul 

- Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor: 
o Dl. Panduru Carol – 15 voturi pentru şi 2 voturi impotriva 

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

A fost adoptată Hotărârea nr.320/2007 
Punctul 6  

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

Hotararii Consiliului local nr.190/2007 privind aprobarea Contractului de concesiune – 
cadru de bunuri proprietate publica si aprobarea noului Contract de concesiune – 
cadru de bunuri proprietate publica; 

Dna Rodica Avram  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl Tonea Vasile  
Cu o modificare de exprimare “contractul cadru de concesiune de …” 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl.Toth Andrei 
Comisia de comert  a avizat  favorabil. 

            Dl. Teban Andronic 
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            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.321/2007 

Punctul 7   
Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

depunerii proiectului intitulat „Politie Comunitara Moderna – Deva oraş mai sigur” la 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru a obtine finantare 
nerambursabila de la Uniunea Europeana, prin Programul PHARE 2006 – Linia de 
buget Ro-2006/018-147.01.03.02.03 – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea 
AdministraŃiei la Nivel local;  

D-na Bianca Poanta 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura 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 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.322/2007 
Punctul 8   

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

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.153/2007 privind aprobarea 
parteneriatului Municipiului Deva cu Scoala generala „Octavian Goga” Deva in 
vederea depunerii proiectului „Art terapia – modalitate de recuperare a copiilor aflati in 
dificultate” la Inspectoratul Scolar al judetului Hunedoara si a participarii la selectia de 
proiecte in cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Scolara al Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, precum si a cofinantarii proiectului mentionat; 
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D-na Bianca Poanta 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
D-na Hategan Marinela 
Comisia de protectie sociala 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 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.323/2007 
 
 
 
 
 
Punctul 9  

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

parteneriatului Municipiului Deva cu Asociatia Interetnica a Persoanelor Defavorizate 
din Romania in vederea depunerii proiectului „Meseria Acceptata – Pilon al Dezvoltarii 
Sociale” la OIR POS DRU Vest Timisoara si a participarii la selectia de proiecte in 
cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea 
Resurselor Umane – Masuri de Incluziune Sociala, Linia de buget:Phare/2005/017-
553.04.02, Referinta:03, precum si a cofinantarii proiectului mentionat; 

D-na Bianca Poanta 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat  favorabil. 
Dl.Morar Marcel 
Comisia de cultura a avizat  favorabil. 
D-na Hategan Marinela 
Comisia de protectie sociala a avizat  favorabil. 

            Dl. Teban Andronic 



 19 

            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.324/2007 

Punctul 10  
Dl.  Primar Mircia Muntean   
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare str.Barbu Lăutaru”; 
Dl. Codrin Gabriel 
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 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.325/2007 
Punctul 11  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala S+P+M” in municipiul Deva, str.Zavoi, f.n.; 

Dl Bold Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
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            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 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.326/2007 
Punctul 12   

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Locuinta 
familiala D+P+M şi imprejmuire” in municipiul Deva, str.Roci, f.n.; 

Dl Bold Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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 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.327/2007 
Punctul 13  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Schimbare 
destinatie din anexa gospodareasca in locuinta familiala” in sat Archia, nr.20D;    

Dl Bold Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
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            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 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.328/2007 
Punctul 14  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Realizarea unui etaj 
mansardat peste garajele existente” in municipiul Deva, str.Cernei, nr.12-18; 

Dl Bold Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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 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.329/2007 
Punctul 15  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Reabilitare spatiu 
comercial parter” situat in Deva, str.Piata Garii, f.n.;  

Dl Bold Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Borbeanu Simion  
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Ştiu că a fost respinsă la comisia tehnică. Aş ruga dacă ne poate spune cineva 
care este avizul. 
 Dl.Bold Mircia 
 Este o amenajare de spaŃiu comercial în zona gării a lui S.C.Combiano Alimex 
S.R.L. Este reabilitare spaŃiu comercial P+1. Ieri a  fost în  comisie şi a trecut. 

Dl.Borbeanu Simion  
 A fost o altă şedinŃă de comisie tenhică la care nu am participat şi între timp s-a 
avizat. 
 Dl.Teban Andronic 
 Ce rugăminte am eu?! La  fiecare şedinŃă, toate proiectele acestea erau 
expuse, mai ales P.U.D.-urile,  planşele şi restul actelor. De ce nu se poate aşa? 
 Dl.Kovacs Francisc 
 În marile oraşe lumea se chinuie să desfiinŃeze aceste chioşcuri. Chiar titlul 
care este în hotărâre este incorect. Este vorba de  extindere nu este vorba de 
reamenajare. Este vorba de extindere. A vrut 14 metrii acum a băgat-o la aproape 
dublu. Eu zic că acela este un loc mai deosebit din oraş şi nu trebuie să extindem 
chioşcurile, din contră ar trebui să se desfiinŃeze toate care nu corespund nivelurilor 
actuale. 
 În comisie într-adevăr am discutat acestă problemă dar nu am spus că suntem 
de acord. Nu am zis că suntem de acord. 
 Dl.Teban Andronic 
 Vis-a-vis a ceea ce a spus domnul Kovacs, şi eu sunt de aceeaşi părere cu 
dânsul mai ales că în gară la ora actuală se introduce o modernizare prin construcŃia 
autogării noi. S-a pus problema în alte şedinŃe de desfiinŃare a unor chioşcuri, ca să 
se dezvolte autogara veche acolo. Acum venim iarăşi cu extinderi domnule Kovacs, 
cu extinderi, chioşcuri care trebuie să dispară de acolo,  nu numai din gară ci şi din 
alte zone ale Devei.  

Dl.Panduru Carol 
Consider că dacă mai sunt şi alte chioşcuri şi vrea să le reabilitateze un pic, să 

arate mai frumos, nu înŃeleg de ce la unii suntem împotrivă şi-i lăsăm pe ceilalŃi. Ori 
desfiinŃăm toate ori nici unul. Ori impunem şi la ceilalŃi ori să le amenajeze ori le 
desfiinŃăm toate. Este o concesiune , nu este vânzare de teren, să pierdem terenul 
sau mai ştiu ce.  

Dl.Borbeanu Simion 
Dacă a trecut în comisia tehnică , atunci avizul favorabil 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Cine este proprietar? Am înŃeles că este proprietar consiliul 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu este prezent. 
Dl.Kovacs Francisc 
Ce importanŃă are cine este proprietar? Nu are importanŃă. 
Dl. Borbeanu Simion 
În condiŃia în care s-a aprobat în comisia tehnică, atunci se schimbă situaŃia, eu 

nu am ştiut. Eu nu am participat ieri la şedinŃa tehnică. 
D-na Rodica Avram 
Contractul de concesiune este până în 2020, pe 20 de ani. 
Dl. Kovacs Francisc 
Domnule Preşedinte, să ne aducă avizul comisiei tehnice. 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Domnule Bold, până votăm aduceŃi avizul comisiei tehnice. 
Dl. Kovacs Francisc 
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Comisia nu a afirmat că asta, a afirmat că,  comisia  de urbanism a aprobat nu 
a afirmat că, comisia tehnică. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Comisia tehnică de urbanism. Toate P.U.D.-urile care sunt  pe ordinea de zi au 

avizul favorabil al comisiei tehnice de urbanism. 
Vă rog să mergeŃi după avizele tehnice de urbanism, care se Ńine cu toŃi 

arhitecŃii din oraş. Comisia mare, dacă nu ştiŃi, domnule Bold. CoborâŃi şi aduceŃi 
avizul vă rog. 

Dl. Mircia Bold 
Nu am participat la şedinŃă. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu aŃi participat dar căutaŃi avizul pentru că sunt toate avizele, altfel nu era pe 

ordinea de zi. MergeŃi şi aduceŃi avizul. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, noi de mai multă vreme dar cred că  acum se impune să aveŃi 

în atenŃie la comisia  noastră de urbanism, la serviciul de urbanism să vedeŃi să 
căutaŃi nişte oameni competenŃi pentru că am înŃeles că unii au plecat. HaideŃi să 
rezolvaŃi această problemă pentru că vedeŃi avem mari probleme şi sunt necesari 
oameni de specialitate care să poată să şi rezolve problemele. 

Dl.Primar Mircia Muntean  
De luna viitoare va veni noul arhitect al oraşului, domnul Gomboşiu şi sperăm 

să ne îmbunătăŃim. Cât mai durează, care este procedura? 
D-na Nicula Viorica 
Pentru arhitectul şef, 1 lună şi jumătate. Şeful de birou vine săptămâna viitoare. 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Peste 1 lună jumătate va veni şi şefa  de birou şi arhitectul şef.  ŞtiŃi şi nivelul 

salariilor din Primărie. Din păcate fiind arhitect, foarte greu convingem pe cineva să  
vină. 

Dl.łonea Vasile 
Eu zic că la toate proiectele pe care le aprobăm noi aici … pentru că cetăŃeanul 

care solicită acelaşi tip ….El trebuie să aibe …. în continuare şi asupra……oraşului. 
Dacă noi avem de gând în perspectiva imediată să facem să dispară asemenea 
construcŃii, nu mai punem pe urmă să-i facem să investească acum şi după 1 an să 
venim cu alte proiecte  şi să vrem să facem altceva.  Sunt de acord că trebuie să arate 
modern, suntem în secolul XXI, este un oraş modern şi că nu-şi au rostul aceste 
chioşcuri. 

Dl.Panduru Carol 
Are concesiune  până în 2020, pe 20 de ani. 
 
 
 
 
Dl.Primar Mircia Muntean  
Este avizul favorabil al arhitecŃilor şi atunci trebuie să Ńinem cont de el. Numai 

să-l încurcăm pe om degeaba, să lase acolo când de fapt are concesiune pe 20 de 
ani. Mâine nu mergem să demolăm. 

Dl.Ghergan Florian 
De acord, domnule Primar, dar noi putem face un studiu în care să spunem că 

în zona respectivă nu se mai construieşte. Deci, arhitecŃii pe care-i avem în aceste 
comisii, să facă un studiu în care să dăm o hotărâre ca să fie o treabă unitară. 

Dl. Primar Mircia Muntean 
NotaŃi această idee să facem un studiu. 
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Dl. Oană Nicolae Dorin 
Dacă are concesiunea legală pe chioşc, cum îl are acum, că este dărăpănat – 

nu ştiu cum este - ,  are concesiunea legală, care este  temeiul juridic să o iau înapoi? 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Nu este. 
Dl. Oană Nicolae Dorin 
Să fac nu ştiu ce plan de detaliu şi spun că aici nu mai stau chioşcuri. Nu avem 

temei! Acum, dacă  omul vrea să modernizeze, noi nu-i dăm şi peste 1 an  venim noi 
cu alt proiect ca altfel să arate chioşcul. Omul spune “nu, că am vrut să fac anul trecut 
când am cheltuit”. Iarăşi nu-l putem obliga şi atunci facem o discuŃie puerilă că acolo 
vrea să modifice chioşcul. Şi comisiile conduse de arhitecŃi  este cuprins  planul de 
detaliu al gării, al pieŃii gării, ce să mai discutăm? 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Este vorba de 30 de mp. Chioşcul nu ocupă suprafaŃa de 30 mp, suprafaŃă 

concesionată. Chioşcul ocupă suprafaŃă mai mică. Omul vrea să se extindă pe 
suprafaŃa concesionată de 30 mp.  

Dl.Kovacs Francisc 
Scrie 14,65 sau 75 mp este concesiunea. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
În raport scrie 32, 67  mp. 

            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 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot art. 5 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                      2 abŃineri (Dl. Teban Andronic şi Dl. łonea Vasile) 

A fost adoptată Hotărârea nr.330/2007 
Punctul 16  

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

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hală 
productie – depozitare echipament sportiv si pavilion administrativ in localitatea 
componenta Santuhalm din municipiul Deva; 

Dl Bold Mircea 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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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 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.331/2007 
Punctul 17  

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

administrare a unor utilaje pentru executarea de plombe asfaltice catre Serviciul public 
de intretinere si gospodarire municipala Deva; 

Dl.Mane Adrian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl. David Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
Dl. Toth Andrei 
Comisia de comert a avizat favorabil. 
Dl.Ghergan Florian 
Vreau să întreb pe domnul Primar care este valoarea, sau mă rog, pe cine a 

semnat această propunere. Care este valoarea acestor utilaje? Eu m-am uitat în 
proiect şi nu am văzut valoarea lor. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 UitaŃi-vă în referat. 

Dl. Primar Mircia Muntean   
 În referatul de specialitate. 
 D-na Secretar Sârbu Laura 
 Este valoarea la fiecare în parte. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este o valoare prea mare. Sunt utilaje pentru perioada de iarnă. 
Dl. Ghergan Florian 
Numai de iarnă? Deci, nu sunt şi pentru perioada asta? 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Vara facem... 
Dl. Ghergan Florian 
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Asta vreau să întreb. Atunci, facem  cu serviciul nostru  lucrările de plombare în 
locul celor de la drumuri? 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Exact. 
Dl.Ghergan Florian 
Avem un contract cu cei de la drumuri.  
Dl.Primar Mircia Muntean 
Avem un contract care expiră în 31 martie. 
Dl.Ghergan Florian 
Atunci, acel serviciu va face prombările din municipiu? 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Da. Am zis că sunt totuşi lucrările foarte mari pentru asemenea lucrări. 
Dl.Ghergan Florian 
Asta întreb. Există acum posibilitatea ca să facem cu utilajele acestea  toate 

plombările. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Şi la solicitarea oamenilor. Ce s-a întâmplat? Veneau oamenii şi spuneau 

“domnule, în perioada de săptămâna trecută a intrat o maşină mare care a adus nu 
ştiu ce şi a creat o groapă în zona respectivă”. Atunci, ca să fim mai operativi, până 
venea şantierul de la Drumurile JudeŃene şi se organiza în zonă, aveam tot probleme 
de genul acesta. Am trimis echipa şi a spus că până vara pe contractul cu Drumurile 
judeŃene se poate decoperta într-o suprafaŃă mai mare. 

Dl.Ghergan Florian 
Salut iniŃiativa asta. 

            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 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.332/2007 
 
 
 
 
 
 
Punctul 18  

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

folosinta gratuita a unor obiecte de mobilier pentru dotarea cabinetului medico-sportiv 
din cadrul Salii Olimpice a Clubului Sportiv Scolar Cetate Deva; 

Dl.Mane Adrian  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
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Dl. David Ioan  
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. 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 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.333/2007 
Punctul 19  

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

lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe Bdul 22 
Decembrie, intre Liceul Auto şi Bdul N.Balcescu din municipiul Deva”. 

Dl. Codrin Gabriel 
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 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. 
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A fost adoptată Hotărârea nr.334/2007 
Punctul 20  

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

lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parcare pe Bdul 
N.Balcescu, pe partea stangă, între 22 Decembrie şi DN 7 şi pe partea dreaptă, intre 
Aleea Panselutelor şi Foricon din municipiul Deva” 

Dl. Codrin Gabriel 
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.Primar Mircia Muntean 
Este vorba despre  blocul pe care l-am mutat din Gojdu în zona bulevardului. 

            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 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.335/2007 
Punctul 21  

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

lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcare pe 
str.Dr.Victor Suiaga din municipiul Deva; 

Dl. Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a avizat favorabil. 
 
 
 
Dl.Kovacs Francisc 
Solicit aprobarea  ca la ultimele 3 puncte, 19, 20 şi 21, să am accesul la toate 

actele că vreau să verific o asemenea lucrare să văd daca într-adevăr lucrările 
suplimentare sunt corect stabilite, executate şi necesare.  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Domnule Kovacs, domnul Codrin vă stă la dispoziŃie. 

Dl.Kovacs Francisc 
 Deci, nu mai trebuie aprobare de la doamna Secretar.  
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Dl. Codrin Gabriel 
 Din partea compartimentului de specilitate, am de făcut o modificare. La 
articolul 2 din proiectul de hotărâre, s-a strecurat o greşeală de redactare. La titlu, a 
rămas tot parcarea de pe 22 Decembrie şi dorim să se corecteze cu parcarea de pe 
“str. V. Şuiaga”. 
            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 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 cu modificarea greşelii materiale 
menŃionată de compartimentul de specialitate. 

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.336/2007 

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

bugetului general pe anul 2007; 
D-ra Nutu Silviana  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget 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 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 art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 



 30 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 17 consilieri prezenŃi. 

Supun la vot art. 12 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.337/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 40,00 mp, din domeniul public al 
municipiului Deva in vederea realizarii unui spatiu comercial;  

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

 Dl.Kovacs Francisc 
 Eu la toate punctele suplimentare mă abŃin. 

D-ra Dara Oana 
În Caietul de sarcini este menŃionat că cel care a câştigat concesiunea în 

termen de 90 de zile v-a trebui să depună o redevenŃă de 10%, o sumă cu titlu de 
garantie de 10 %. Vă rog să aprobaŃi să modificăm întrucât în proiectul de hotărâre pe 
care l-aŃi aprobat anterior cu aprobarea contractului de concesiune cadru se prevede 
plata unei sume egală cu redevenŃa pe un an de zile, astfel încât să fie coroborate 
cele două proiecte de hotărâre. 
            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, tinand seama de modificarea 
mentionata. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

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

republicata, articolul 6 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Pentru comisia de evaluare propun pe: d-na Breazu Maria, d-na HaŃegan 

Marinela, dna Mermezan Ana Elena şi Dl.Lazăr Danil. 
Pentru membrii supleanŃi propun pe: dl. Ardelean Nelu, dl.Stan Ion, dl. Teban 

Andronic şi dl. Tonea Vasile. 
Dl.Teban Andronic 
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog secretariatul tehnic să întocmească şi 

să distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 17 voturi exprimate 
Comisia de evaluare a ofertelor 
- D-na Breazu Maria – 17 voturi “pentru” 
- D-na HaŃegan Marinela– 17 voturi “pentru” 
- Dna Mermezan Ana Elena  – 17 voturi “pentru” 
- Dl.Lazăr Danil– 17 voturi “pentru” 
- Dl Jarnea Horia – 17 voturi “pentru” 
- Dna Nutu Silviana – 17 voturi “pentru” 
- Dana Biro Diana – 17 voturi “pentru” 

Membrii supleanŃi : 
- Dl. Ardelean Nelu– 17 voturi “pentru” 
- Dl.Stan Ion– 17 voturi “pentru” 
- Dl. Teban Andronic – 17 voturi “pentru” 
- Dl. Tonea Vasile – 16 voturi “pentru” si 1 impotriva 
Comisia de solutionare a contestatiilor 
- Dl Kovacs Francisc – 17 voturi “pentru” 
- Dl Augustin Socol – 17 voturi “pentru” 
- Dna Viorica Nicula – 17 voturi “pentru” 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.338/2007. 
 
 
 
 
Punctul 2 suplimentar  

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

prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 189,00 mp, din domeniul public al 
municipiului Deva, in vederea realizarii unei baterii de 9 garaje; 



 32 

D-na Rodica Avram  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. David Ioan 
Comisia juridică a dat aviz negativ. 
Dl. Borbeanu Simion 
Comisia de urbanism patrimoniu a dat aviz negativ. 
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Teban Andronic 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administraŃiei publice nr.215/2001, 

republicata, articolul 6 al proiectului de hotărâre necesită vot secret. 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Propun membrii comisiei: dl.Pogocsan Ferdinand, dl. Stan Ion şi dl.łonea 

Vasile. 
Ca membrii supleanŃi propun pe: dl. Ardelean Nelu, dl.Blendea Zamfir şi dl. 

Borbeanu Simion. 
Dl.Ghergan Florian 
Este aviz negativ  la 2 comisii. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Trebuie să supună  la vot, domnule consilier. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie. Se supune la vot şi urmează după aceea să vedem. Eu nu pot să 

nu fac propunerea. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Sunt avize consultative. 
Dl.Ghergan Florian 
Colegii noştrii au dat aviz negativ. 
D-ra Dara Oana 
Cu aceiaşi modificare pe care am mai spus-o, redevenŃa să fie egală cu … 

            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 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat.   

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat.   

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
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          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  
 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat.   

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art. 8al proiectului de hotărâre prezentat.   

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 11 voturi pentru, 
          5 împotrivă (Dl.Teban Andronic, Dl. łonea Vasile, Dl.  

 Ghergan Florian, Dl. Kovacs Francisc, Dl. David 
Ioan) şi 

         1 abŃinere (D-na HaŃegan Marinela ) 
Hotărârea a fost  respinsă. 
Solicitant realizare baterie garaje    
Sunt unul dintre cel care solicită garajele. Cred că de 2 ani de zile am depus 

documentaŃiile necesare, tot ceea ce ni s-a cerut, certificate de urbanism, tot. De ce 
nu ni s-a aprobat? 

Solicitant realizare baterie garaje    
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În colŃul blocului este un restaurant. Acolo nu ştiu dacă există să nu se 
servească ceva. Este grădiniŃa, este şcoala generală nr. 5 deci efectiv este o grămadă 
de maşini acolo, copii trec pe lângă ei, noi trecem pe lângă ei şi nu ştiu dacă domnii 
consilieri au fost. Este domnul  de aici care a locuit în blocul 32, dumnealui ştie că a 
trecut pe acolo. Acolo nu mai ştim cum să le mai punem să nu lovim copii, să nu lovim 
aia, ei de noi, noi de ei. Nu ştiu dacă ştiu zona. Poate trebuia să aducem ceva să 
proiectăm, să vedeŃi. 

Este absurd. Eu am impresia că domnii consilieri nici măcar nu ştiu 
poziŃionarea acestui loc. 

Solicitant realizare baterie garaje    
În zona respectivă sunt doar garaje şi am dorii să completăm bateria de garaje 

care este în această zonă. Nu facem altceva. 
Dl.łonea Vasile 
Ca să dau sprijin  dumnealor ca să nu se mai  urle aşa tare, problema de bază 

pentru care a primit aviz negativ în comisia juridică a  fost  pentru că a fost 
revendicată proprietatea pe Legea 10. Deci, asta a fost obiecŃia  de bază. Noi nu 
putem să vă dăm dumneavoastră o aprobare de concesionare, după care terenul să 
fie revendicat de către o altă persoană.  

Solicitant realizare baterie garaje    
Este suprapunere cu vechea carte funciară şi nu este notificat terenul. 
Dl.łonea Vasile 
Ieri în comisie …… 
Solicitant realizare baterie garaje    
Nu este adevărat. Am spus şi ieri că la cadastru nu este o notificare.  
Dl.łonea Vasile 
La cadastru de aici. La comisia de fond funciar  de la Prefectura. 
Acesta a fost motivul. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Şi pe  viitor la toate hotărârile vom ajunge în aceiaşi situaŃie. Formularea care 

este de la noi, de la serviciul de cadastru şi agricultură, acest serviciu nu-şi asumă 
răspunderea asupra cererilor de revendicare depuse la alte instituŃii abilitate. Deci, 
prin formula pe care a pus-o  în referat înseamnă că nu este clară situaŃia de la Legea 
10. Deci, poate să existe la Prefectură, poate să existe la IGO şi la alte unităŃi. Dar, 
această formulare să fie făcută de serviciul de cadastru că am înŃeles că s-a făcut 
suprapunerea cu cartea funciară şi cerere de restituire, dar dacă în cartea funciară nu 
este notată construcŃie, nu are ce să mai fie revendicare în altă parte. 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Ba da. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu se poate, doamna Secretar. DaŃi-mi voie. Dacă nu a existat construcŃie 

înainte... 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Este vorba de teren, domnule consilier.  Este notificat la alte instituŃii. 
Dl.Oană Nicolae Dorin 
Doamna Secretar, dacă-mi spuneŃi dumneavoastră pe ce temei legal au 

notificat terenul la altă instituŃie dacă nu este trecut terenul  în CF, în proprietatea 
Minvest? Cum s-a putut? Dacă în C.F. nu există nici un fel de ... 

D-na Secretar Sârbu Laura 
Dacă dânsul dovedeşte că a fost terenul lui o dată, acum vorbim la modul 

general, nu în speŃa. 
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Dl.Oană Nicolae Dorin 
DaŃi-mi voie puŃin, cred că nu vreŃi să mă înŃelegeŃi. În cartea funciară contează 

dreptul de proprietate asupra terenului şi asupra edificatelor. Dacă pe  teren nu există 
edificate scris în cartea funciară, nu s-a putut face notificare pentru edificate demolate 
sau  în celelalte cazuri, făcute altundeva. Dacă există numai teren, şi nu este trecut 
drept de proprietate decât pe persoane fizice, nu pe unităŃi, IAS-ul nu ştiu care, pe 
Ministerul nu ştiu care, nu este trecută altă entitate decât persoană fizică, nu mai are 
rost formula aceasta cât timp persoana fizică nu a făcut cererea la Legea 10. Deci, nu 
mai are rost să faci acum. Deci, de aici a ieşit neclaritatea. 

Dumneavoastră mergeŃi la Prefectură, luaŃi copie după CF şi aduceŃi-l, anexaŃi-l 
ca să vedem terenul respectiv că nu a fost proprietatea altora. 

Dl.Ardelean Nelu 
Nu se cere de la Prefectură aşa ceva. Domnule Oană, după ce-i trimiteŃi la 

Prefectură că nu se cere aşa ceva, nu s-a cerut niciodată, acum cerem de atăzi 
înainte?! 

Dl.Oană Nicolae Dorin 
Nu cerem de astăzi înainte, cât timp este formula asta. 
Dl.Ardelean Nelu 
Care formulă? Niciodată nu s-a cerut de la Prefectură.  De la cadastru. 
Niciodată nu s-a cerut de la Prefectură, numai de la cadastru. 

 Dl. David Ioan 
 Oameni buni, şi dumneavoastră sunteŃi în situaŃia … UitaŃi-vă ce se întâmplă. 
Noi vă dăm acest act prin care dumneavoastră construiŃi pe teren. Ne trezim peste 1 
an de zile că vine un cetăŃean exact ca şi dumneavoastră şi ne spune: “De ce l-aŃi dat 
că acela este locul meu?”. Nu întâmplător comisia noastră spune că-şi asumă orice 
responsabilitate dacă nu cumva terenul este revendicat sau va fi revendicat sau mai 
ştiu eu. VedeŃi că legile se modifică. Au fost legile proprietăŃii modificate de-a lungul 
timpului şi am ajuns în situaŃii în care am dat terenul omului, proprietar de carte 
funciară, l-am dat altcuiva şi sunt procese cu grămada. Domnul avocat ştie mai mult 
decât dumneavoastră toŃi că probabil câştigă şi un ban de pe urma asta. Asta este 
motivul pentru care am dat aviz negativ.  Simpla menŃiune a comisiei noastre de 
cadastru pe noi ne-a făcut să spunem “nu”.  
 Al doilea aspect, este de ordine publică şi anume. Dumneavoastră sunteŃi 10 
sau 12 sau câŃi sunteŃi acolo şi vreŃi un pic de ordine în zona dumneavoastră dar aveŃi 
acceptul tuturor celorlalŃi vecini proprietari de autovehicole? 

Solicitant realizare baterie garaje    
 Îl avem. 
 Dl. David Ioan 

Dacă mai este un alt vecin care nu locuieşte în blocul dumneavoastră, poate 
locuieşte vis-a-vis,  dar vrea şi el o bucată din domeniul public să-şi parcheze maşina? 

Dacă dumneavoastră faceŃi garaje acolo, este clar că va fi numai  o maşină şi 
acela unde şi-o parchează? Pe zona mea  verde şi iarăşi crează probleme o grămadă. 

Solicitant realizare baterie garaje    
Ori că pune  maşina pe terenul unde construim noi garaje, mai mult de o 

maşină nu poate. 
Dl. David Ioan  
Ce lăŃime are un garaj? Un garaj ce lăŃime are? LăŃimea dinăuntru, spaŃiul 

dinăuntru? Îl faceŃi la 2,5 metri, la 3 metri. Cel puŃin 3 metri trebuie făcut pentru că 
altfel nu te poŃi mişca. Mai urmează zidul încă o jumătate de metru. Voi cu 9 garaje 
ocupaŃi dublul decât locul maşinilor şi  pe urmă vin pe noi, pe consiliul local, să le dăm 
locuri de parcare, să tai pomi, să pavăm, să stricăm iarba ca să poate să-şi parcheze 
omenii maşinile. 
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Sunt o serie întreagă de motive. În timp ce vă spun eu adevărul  în multe alte 
părŃi, garajul stă ocupat cu mobile şi maşina tot afară este. 

 
 
 
Dl.Kovacs Francisc 

 Domnule preşedinte, să votăm. 
 Dl.Teban Andronic 
 A trebuit să ascultăm opinia oamenilor. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Eventual, propun ca, comisia de urbanism să se deplaseze la faŃa locului şi 
dacă considerăm că este în interesul devenilor a tuturor nu numai a dânşilor, atunci 
mai rediscutăm o dată problema. 
 Dl.Teban Andronic 

Mai repunem o dată pe ordinea de zi, că nu este problemă.  
Punctul 3 suplimentar   

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

Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.428/2001 privind infiintarea SC 
Publiserv Goscom SA Deva,cu modificarile ulterioare; 

D-ra Adriana Pogan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. David Ioan  
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 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Dl. Teban Andronic 
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 în locul domnului Vasiu Traian a venit doamna Breazu,  

propun ca să facă parte din comisie doamna Breazu Maria. 
Dl.Teban Andronic 
Rog secretariatul tehnic să întocmească şi să distribuie buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 
 Rezultatul votului secret este următorul: voturi exprimate 16, 
 D-na Breazu Maria 14 voturi pentru 
                                              1 voturi impotriva 
                                              1 vot nul 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 
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Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.339/2007 
Punctul 4 suplimentar   

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

Hotararii Consiliului local nr.226/2006 privind necesitatea contractarii unui imprumut 
intern de catre Municipiul Deva, cu modificarile ulterioare; 

D-na Adriana Presecan 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget 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 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.340/2007 
Punctul 5 suplimentar   

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

Hotararii Consiliului local nr.308/2007; 
D-na Rodica Avram  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.   
Dl.David Ioan  
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 16 voturi pentru şi  
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                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.341/2007 
Punctul 6 suplimentar   

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

organigrame si a noului stat de functii pentru personalul din cadrul Casei de Cultura 
“Dragan Muntean” Deva aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Deva; 

D-na Filip Vasu Lia Mladita  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. David Ioan 
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 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.342/2007 
Punctul 7 suplimentar   



 39 

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

completarea Devizului general ce a facut parte integranta din Studiul de fezabilitate 
pentru investitia „Complex Aqua Land – Bazine de inot si agrement in incinta 
Stadionului Cetate Deva”; 

Dl. Sofron Gheorghe  
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.łonea  Vasile 
Eu am mai semnalat o dată problema aceasta şi o să o mai semnalez pentru 

că este o practică generală, cam şmecherească, în sensul că se propune o investiŃie 
dinaceasta care costă cât nu face, se vine cu o sumă mică care să crească 
entuziasmul şi după aceea vine să suplimenteze. Şi nu sunt suplimentări inginereşti, 
sunt dinalea de filozofi pentru că este imposibil să faci un proiect, să faci un buget 
pentru o investiŃie estimativ să zicem şi dacă faci estimativ nu greşeşti cu 41, 5 %. 
Deci, ca să vi după aceea şi să invoci aproape jumătate din bugetul Devei când 
lucrarea se putea face şi în alte condiŃii. Se putea face şi cu bani europeni şi cu 
parteneriat public-privat. Nu, noi luăm şi dăm şi tot mai venim cu suplimentări, 
suplimentăm. GândiŃi-vă cât face lucrarea aceasta şi să vedem ce beneficii va avea 
pentru marea masă, pentru plătitorii de impozite din Micro 15. Vreau să-i văd pe cei 
care nu pot plăti căldura, să facă masaj acolo, să facă jacuzzi. Mie greu să cred. 
            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 13 voturi pentru, 

                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 
                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  

              Ghergan Florian) 
Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  
              Ghergan Florian) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 
                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  

              Ghergan Florian) 
Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  
              Ghergan Florian) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 
                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  

              Ghergan Florian) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 
                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  

              Ghergan Florian) 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  

S-a votat cu 13 voturi pentru, 
                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 

                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  
              Ghergan Florian) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 13 voturi pentru, 

                                             1 vot împotrivă (Dl.łonea Vasile) şi 
                     3 abŃineri  (Dl.Kovacs Francisc, Dl. Teban Andronic şi Dl.  

              Ghergan Florian) 
A fost adoptată Hotărârea nr.343/2007 

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

organigramei, a statului de funcŃii si a fiselor de evaluare a posturilor pentru personalul 
Serviciului Comunitar pentru cadastru si agricultura subordonat Consiliului local al 
municipiului Deva.    

D-na  Rodica Avram  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dl.David Ioan 
Comisia juridică a avizat  favorabil. 
D-na Secretar Sârbu Laura 
Se tranformă un post. Studii superioare clasa IA cu vechime de 5 ani se  

transformă  în Debutant cu  vechime “0”. 
            Dl. Teban Andronic 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu modificarea precizată. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat   
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 16 voturi pentru şi  
                      1 abŃinere (Dl.Kovacs Francisc) 

A fost adoptată Hotărârea nr.344/2007 
 
 
 
Diverse 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Am o rugăminte. Ar trebui ca să luăm măsuri  şi să se facă o delimitare între 
sensurile de merg din Sântuhalm. Cer ca noi să facem un proiect de hotărâre, să 
trecem la acŃiune, să facem delimitarea între cele două sensuri de mers la Sântuhalm, 
din dreptul restaurantului Alaska până dincolo de Petrom-ul de pe partea dreaptă. 13 
morŃi în ultimele 6 luni din cauză că oameni inconştienŃi trec de pe o bandă pe alta, 
întorc. Deci, trebuie pus un gard cum este la Timişoara să nu se mai poată trece de 
pe un sens pe celălalt. Asta ar fi prima problemă. 
 A doua problemă. S-a asfaltat trotuarul vis-a-vis de catadrală, pe str. Avram 
Iancu şi ne dăm în petic,  ne-am dat în petic. A rămas o porŃiune de 10 metri pătraŃi  
unde nu s-a mai băgat nici asfalt şi nici cilindrul acela mic. Este inadmisibil. Adică, 
asfaltezi toată porŃiunea aceea dintr-un capăt în altul şi acolo în faŃă la Societatea 
Maria – că este societate privată – acolo nu a mai intrat. Să veniŃi să vedeŃi cum este. 
Se termină la capăt iar pe partea în continuare către FinanŃe, trotuarul este praf. Dacă 
au fost acolo utilajele, de ce nu au făcut şi acolo? Să vedeŃi cum este! Este chiar în 
zona centrală şi arată groaznic. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Domnule Preşedinte, aş vrea să supun atenŃiei consilierilor o problemă, dacă 
sunteŃi de acord să votăm să nu se mai Ńină şedinŃa de consiliu ordinară sau 
extraordinară vinerea pentru că în situaŃia aceasta toată lumea este grăbită, este pe 
fugă, este agitată. SituaŃia ar trebui să o Ńinem sub control.  
 Domnule Preşedinte, dacă puteŃi, să supuneŃi la vot. 
 Dl.Teban Andronic 
 Mai este poziŃia unui coleg. 
 Dl.Panduru Carol 
 Eu mă abŃin. 
 Dl.łonea Vasile 
 Solicit ca la şedinŃa următoare să fie prezentă aici în sală conducerea Urban 
Construct  iar dumneavoastră, executivul, să-mi puneŃi la dispoziŃie în calitate de 
consilier şi de cetăŃean  -  cum am scris eu pe adresa aceasta – ce beneficii a adus 
concesiunea serviciului de parcări pentru municipalitate?; Ce şi-a propus firma 
respectivă pentru că numai încasează beneficiu pentru Primărie şi băiatul se simtă 
bine, noi nu prea. Ia să vină aici, să facem şi noi o analiză deschisă, să vedem cu ce 
ne alegem noi, Primăria,  de pe urma lucrărilor Urban Construct. 
 Eu am depus adresa jos la Registratură. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Vreau să depun şi eu o adresă consiliului, prin care doresc şi solicit 
următoarele date privind realizarea sensului giratoriu  din faŃa Casei de Pensii, PiaŃa 
Arras. Aş vrea să ştiu cine a câştigat licitaŃia şi cu ce valoare? Aş vrea să ştiu care 
sunt motivele pentru care câştigătorul licitaŃiei a renuŃat la executarea lucrărilor? Aş 
vrea să-mi puneŃi la dispoziŃie copii după facturi, situaŃii de lucrări avizate de către 
dirigintele de şantier şi ordinele de plată şi o copie după procesul verbal de recepŃie 
finala a lucrărilor. Sunt multe discuŃii legate de acest lucru şi aş vrea să fim 
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transparenŃi, să le dăm publicităŃii. Cred că sunteŃi în asentimentul meu că trebuie să 
.... 
 Vă mulŃumesc. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Aş dorii să mi se pună la dispoziŃie situaŃia străzilor din Deva, situaŃia 
canalizărilor, străzile care nu au canalizare, străzile care nu au apă, străzile care nu 
au gaz, care nu au trotuare. 
 A doua chestiune, aş ruga sa mi se spuna care sunt comisiile şi consiliile de 
administraŃii în care sunt consilieri si daca sunt retribuite sau nu. 
  
 
 Dl.Toth Andrei 
 Domnule Teban, domnule Viceprimar, o problemă pe care am mai ridicat-o. Pe 
b-dul 22 Decembrie  lângă Liceul Mecanic Auto există un chioşc cu program non stop. 
Taximetriştii vin noaptea la 2, la 3, se opresc la cafea şi dau drumul la muzică şi 
radiocasetofoane şi este imposibil. 
 A doua problemă. Chioşcurile de ziare şi în special vis-a-vis cu poşta nouă, b-
dul 22 Decembrie colŃ cu str. Mărăşti. Este acoperit cu ziare, cu hârtie. Nu se poate. 
Am construit un sens giratoriu modern şi la 30 de metri dacă se uită cineva ..... 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Chioşcul de la Sindicat  este acelaşi lucru, funcŃionează non stop, este WC 
public casei sindicatelor, magazinelor auto. Toată noaptea  se bea acolo. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Mai am o problemă.  Vă rog să daŃi dispoziŃie la cei de la PoliŃia Comunitară să 
trimită un om în fiecare zi, în fiecare seară să fie la sensul giratoriu. Începe lumea să 
treacă peste  flori, peste tot. Nu au ce căuta acolo la fântână. În  fiecare seară este 
plin de lume. S-a făcut ceva frumos şi nu au ce căuta acolo. Să fie un poliŃist de la 
PoliŃia Comunitară. Acum poate să facă pază, 2-3 săptămâni, să se înveŃe lumea. 
 Dl. Teban Andronic 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinŃei.  
 

Deva, 10 august 2007 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Teban Andronic                 Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 


