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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 11 decembrie 2007,   în şedinŃa  de îndată 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr.2744/2007. 

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

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

Dl. Ardelean Nelu 
În temeiul prevederilor art.39 alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, precum şi a DispoziŃiei primarului municipiului Deva, nr.2744/2007 privind 
convocarea de îndată a Consiliul local al municipiului Deva.  

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

că din totalul de 21 consilieri in functie şi-au înregistrat prezenŃa până la această oră un număr de 
17 consilieri, şi-au anunŃat absenŃa d-na Hategan Marinela, d-na Mihet Daniela, d-nul Tonea 
Vasile, d-nul Stan Ion. 

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

Dl.Ardelean Nelu 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi:        
 

            Ordinea de zi este următoarea: 
       I.         Proiect de hotărâre, privind: 

1. Aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului local nr.364/2005, cu 
modificarile ulterioare;  

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
2. Rectificarea bugetului general pe anul 2007; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
II. Diverse  

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, 

proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele:1,2 se adoptă cu votul majoritatii 
consilierilor locali in functie.  
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Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

Anexei la Hotararea Consiliului local nr.364/2005, cu modificarile ulterioare. 
D-na Adriana Presecan  
FaŃă de raportul prezentat, avem de făcut o propunere. În urma finalizării unor obiective 

de investiŃii au rezultat economii la următoarele investiŃii: 
- Alimentare şi canalizare pe str. M. Eminescu – zona Bejan – 90.000 lei; 
- Canalizare unitară în Deva, zona 22 Decembrie – Dacia Service-Fabrica de cablaje 

Sews – 10.000 lei; 
- Canalizare str. Traian Vuia – 30.000 lei; 
- Canalizare unitară în Deva pe str. 22 Decembrie între DirecŃia Agricolă-Dacia Service 

şi Aleea M. Sadoveanu – 20.000 lei 
Valoarea totală a economiilor realizate este de 150.000 lei. Propun ca această sumă să fie  

redistribuită altor obiective de investiŃii în vederea finanŃării lucrărilor suplimentare la 
obiectivele: 

- Canalizare str. GriviŃei – 120.000 lei; 
- Canalizare str. Grigorescu – 30.000 lei. 

 Dl.Toth Andrei 
 Din Referat reiese că nu s-a demarat nici o procedură pentru atribuirea contractului de 
execuŃie pentru lucrări în satul Cristur. De câŃiva ani de zile nu se face nimic. Ce se întâmplă? De 
ce nu s-a demarat măcar? 

D-na Adriana Presecan  
Se lucrează la canalizare şi la branşări. Era păcat să Ńinem blocaŃi banii pentru 

modernizări de străzi şi la  alte obiective care sunt în curs de finalizare să nu le fie alocate sumele 
respective. 
 Dl.David Ioan 
 Acolo locuiesc. Lucrările de canalizare sunt finalizare în proporŃie de 99%, dar 
construcŃia branşamentelor este imposibilă în anotimpul acesta. Deşi lucrarea a fost câştigată, 
construcŃia branşamentelor nu poate începe decât în condiŃii bune – zic eu –  în luna martie. Aş 
ruga pe această cale să nu se dea ordin de începere a lucrărilor pentru că este imposibil să se 
lucreze. Sunt cadrele pline cu apă, ş.a.m.d, motiv pentru care reabilitarea străzilor nu se poate 
face. 

D-na Adriana Presecan  
Aceste lucrări vor fi făcute din bugetul anului 2008. Deci, se vor finaliza. 
Dl.Kovacs Francisc 
FinanŃarea începe în anul viitor la acestea? 
Dl.Ghergan Florian 
Se scoate de aici de la finanŃare. 
D-na Nicula Viorica 
Le scoatem pentru bugetul pe anul 2008. Sunt scoase pentru momentul actual, pentru 

bugetul din 2007. În anul 2008 le avem în vedere pentru cuprinderea lor bugetul anului 2008 în 
mod obligatoriu pentru că s-au elaborat studii, SF-uri. 

 
 
 
Dl.Ghergan Florian 
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Doamna director, aici spune “proiecte de investiŃii propuse a se realiza în municipiul 
Deva în perioada 2006-2009…” Aşa  este lista pe care o propuneŃi dumneavoastră, nu 2007. 

D-na Nicula Viorica 
Unele dintre ele se finanŃează şi mai târziu, dar nu este cazul Cristurului. În cazul 

Cristurului va fi din veniturile proprii. Ele se vor finanŃa din veniturile proprii în anul viitor. 
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil.   

            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot cu propunerea făcuta de compartimentul 
de specialitate. 

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.511/2007 
Punctul 2  

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. 
D-na Nicula Viorica 
Din partea compartimentului de specialitate avem de făcut o propunere. Se impune 

majorarea prevederilor la burse scolare, la capitolul 65.02 “Invatamant” cu suma de 35,00 mii 
lei; aceasta prevedere va fi luata prin diminuarea valorii obiectivului “Alimentare cu apa si 
canalizare drum de legatura intre strada M. Sadoveanu si rezervoarele de apa”. 
 De asemenea, obiectivul “Modernizare teren de sport” la Scoala Lucian Blaga se 
majoreaza cu suma de 20,00 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a obiectivului “Sens 
giratoriu la intersectia str. Minerului, Bejan, T.Maiorescu si b-dul N.Balcescu”. 
 Obiectivul “Blocuri de locuinte sociale” de majoreaza nu doar cu 200,00 mii lei, cat am 
propus initial, ci cu suma de 700,00 mii lei, cu diferenta de 500,00 mii lei crescand valoarea 
bugetului local. Pe parte de venituri se suplimenteaza prevederile subcapitolului 42.02.15 “Sume 
primite din Fondul de dezvoltare”. 
 La Teatrul Municipal Deva, se diminueaza titlul 20 – bunuri si servicii cu alte 26,20 mii 
lei, prin introducerea a 3 noi obiective de investitii, la “Dotari”, si anume : 

- set canapele, 6,40 mii lei; 
- proiector professional de urmarire Dardo, 14,50 mii lei; 
- consola lumini, 5,30 mii lei. 
Aceste obiective vor fi achiziŃionate pentru spectacolul din 15 decembrie 2007. 
Dl. Răchită Ciprian 
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 La Cap. 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”: 
- se suplimenteaza Poz. 93: “Instalatie de paratraznet si priza de pamantare la cladirile  
unitatilor de invatamant prescolar si scolar din municipiul Deva” cu suma de 20.000 lei; 
- se diminueaza Poz. 87 “Alimentare cu apa si canalizare pe drum de legatura intre str. 
Sadoveanu si rezervoarele de apa” cu suma de 270.000 lei; 
 La Cap. 84. 02 – Transporturi se suplimenteaza Poz. 122 “Sens giratoriu în PiaŃa 
Victoriei din Deva” cu 250.000 lei. 

Dl.Ghergan Florian 
Domnule Preşedinte, ca şi la cealaltă, eu aş fi vrut ca toate aceste amendamente să fie 

trecute în proiectul de hotărâre pentru că proiectul de hotărâre a fost făcut de executiv. Eu îmi 
dau seama că mai sunt unele, o investiŃie care nu a fost prinsă. Despre Teatru de Estradă scrie 
aici că trebuie să-i dăm sau  aŃi propus să se modifice şi cred că toată lumea este de acord. Chiar 
să se modifice de la o oră la alta şi atâtea investiŃii? Eu zic să fim serioşi când facem propunerile 
şi acestea să fie prinse în hotărâre. Vă rog frumos. 
            Dl. Ardelean Nelu 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot, cu propunerile făcute de 
compartimentele de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 2 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 3 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 4 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 6 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 7 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 8 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot art. 9 al proiectului de hotărâre prezentat  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  

                     2 abŃineri (Dl. Kovacs Francisc şi Dl. Teban Andronic) 
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A fost adoptată Hotărârea nr.512/2007 
 
 
 
 
 
Diverse 
 Dl.David Ioan 

Doresc să prezint un raport privind deplasarea efectuată de către delegaŃia Primăriei şi a 
Consiliului local al municipiului Deva în Comunitatea Montana Bisalta (26-30 Noiembrie 2007). 
 Delegatia a carei componenta a fost aprobata prin HCL nr.474/2007 a plecat in data de 26 
noiembrie 2007 la ora 8:50 din aeroportul Timisoara la Torino, de unde a fost preluata de catre 
reprezentantii Comunitatii Montane Bisalta. Membrii delegatiei au fost transferati la hotelul din 
Chiusa di Pesio unde au fost cazati. 
 In prima zi am vizitat Peveragno, una din cele 5 localitati din care este formata 
Comunitatea Montana Bisalta. La cina pe care am servit-o in prima seara, l-am cunoscut pe 
Primarul acestei localitati si pe o parte a consilierilor locali. In perioada 26-29 noiembrie am 
vizitat toate localitatile din care este formata aceasta comunitate si am avut prilejul sa cunoastem 
primarii acestor localitati, precum si o parte a executivului si a consilierilor locali. 
 Pe tot parcursul acestei vizite am avut intalniri si cine oficiale care ne-au dat ocazia sa 
vedem modul de functionare, administrare si organizare specifice acestor primarii, am vizitat 
spatii de productie industriala, un azil de batrani, ferme de crestere a vacilor si porcilor precum si 
cooperative de productie pentru branza si vin. 
 Am vizitat Camera de Comert si Industrie din Cuneo unde am avut o intalnire oficiala cu 
Presedintele Camerei. In urma discutiilor avute s-a stabilit crearea unei legaturi stabile intre 
Camera de Comert din Cuneo si cea din municipiul Deva, avand in vedere ca in regiunea Cuneo 
sunt peste 60.000 de firme cu diverse obiecte de activitate, si mare parte din ele si-au manifestat 
dorinta de a dezvolta afaceri in Romania, in special in municipiul Deva.  
 Vizita a avut ca scop nu doar inatarirea legaturilor culturale si istorice foarte importante 
dar si dezvoltarea relatiilor economice cunoscut fiind faptul ca Comunitatea Montana Bisalta este 
una dintre cele mai bogate din Italia.  
 Pe tot parcursul vizitei oficiale membrii Comunitatii Montane Bisalta au manifestat o 
caldura, prietenie si fair play deosebite, in ciuda tensiunilor recente existente in relatiile romano-
italiene, si suntem siguri ca aceasta colaborare se va concretize in proiecte benefice ambelor 
comunitati.   
 Delegatia a revenit in tara in data de 30 noiembrie 2007 la ora 14:00 la Aeroportul 
Timisoara. 
 Consideram ca aceasta vizita a fost utila si ca in urma ei municipiul Deva va beneficia in 
viitorul apropiat. 
 Dl.Toth Andrei 
 Aş dori să cer, dacă există posibilitatea, ca punctul Diverse să devină punctul 1 al ordinii 
de zi. Am impresia că nici noi nu ne mai înŃelegem. Acum degeaba spun, dacă din executiv nu 
mai este nimeni. 
 Săptămâna trecută întâmplător am trecut prin cartierul Gojdu, în faŃa Institutului 
Multimedia, în jurul orei 16,30 -17 turnau asfalt peste noroi de două degete. Eu dau în scris că nu 
rezistă până în luna aprilie. Întrebarea este dacă cineva din partea Primăriei supraveghează 
lucrarea? Dacă da, cum se permite aşa ceva? Sunt bani publici şi ar trebui să răspundă. 
 A doua problemă, electrificarea pe strada Zăvoi. În 14 ani de zile nu s-a reuşit 
electrificarea în strada Zăvoi. Cu toate că s-au făcut  demersuri la IRE, Minister, Primărie, nimic, 
zero. Trăiesc fără curent electric 25 de familii cu copi mici.  
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 A treia problemă ar fi evidenŃa populaŃiei. La început am spus pentru că evidenŃa 
populaŃiei este Ńinută de PoliŃie, când o preia Primăria se va face ordine.  Să ştiŃi că şi acum în 
data de 25 noiembrie, alegeri europarlamentare şi referendum, să ştiŃi că a fost un talmeş-balmeş 
peste tot. Eu am fost la secŃia nr. 29 Casa Armatei, Casa Maghiară. Blocul de vis-à-vis, 20 de  
metri distanŃă figurau în Micro 15. BinenŃeles că oamenii nu s-au dus la vot. Mai sus, b-dul 22 
Decembrie, bl.7, nu sunt  luaŃi în evidenŃă din 1986 de când s-a dat în folosinŃă blocul. Oamenii 
se enervează, nu are importanŃă cu cine şi cum votează, dar blocul 7 de pe b-dul 22 Decembrie 
nu este. 
 Dl.Kovacs Francisc 
 Şi eu sunt de acord cu propunerea ca punctul Diverse să fie primul pe ordinea de zi. Noi 
avem probleme importante de discutat. Aş dori să trag atenŃia executivului că pe strada Împăratul 
Traian dacă se întâmplă un accident o să fie din cauza circulaŃiei de acolo. Rog să se ia nişte 
măsuri. Prima măsură care ar trebui luată ar fi să se taie stâlpii aceia pe care i-au pus oamenii în 
faŃa casei. Sunt pe trotuar. Aceia îşi parchează maşina acolo. Fiind strada foarte îngustă, acolo 
este şi Casa Pensionarilor, acolo vin în fiecare zi cel puŃin 100 de oameni, când ieşi în stradă ieşi 
exact pe drum. Trebuie să se vadă trotuarele şi să se monteze nişte denivelări metalice ca 
oamenii să reducă viteza. Sunt indicatoare de 30 de km şi nimeni nu le respectă. Este o situaŃie 
deosebită acolo. 

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

 
 

Deva, 11 decembrie 2007 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Nelu Ardelean               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
 
 


