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Proces - Verbal 

încheiat astăzi, 11  octombrie 2007,   în şedinŃa  de îndată 
a Consiliului local al municipiului Deva 

 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinŃă de îndată cu respectarea prevederilor art.39 
alin.4 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi a DispoziŃiei 
primarului municipiului Deva, nr.2285/2007. 

ŞedinŃa este legal constituită, fiind prezenŃi 16 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri aleşi. 

La şedinŃa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, domnii Viceprimari 
Oancea Nicolae Florin si Inisconi Ioan, doamna Secretar Laura Sârbu directori precum şi şefi 
ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. 

D-na Luchian Mirela 
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 16 consilieri, şi-a anunŃat absenŃa dna Mihet Daniela, dna Hategan Marinela, dnul 
Stan Ion, dnul Oana Nicolae si dnul Teban Andronic.     

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

 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea proiectului 

ordinii de zi:        
            Ordinea de zi este următoarea: 
Proiect de hotărâre, privind: 
 

1. Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea 
reprezentanŃilor primariei Genzano di Roma – Italia in perioada 25-28 octombrie 
2007;  

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

realizare “Sens giratoriu Piata Victoriei si Zona Ulpia – Sarmis”; 
                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 

3. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
Optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, construire bloc de locuinte, reabilitare 
spatiu comercial, modificare regim de inaltime autogara Piata Garii- Deva;    

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
4. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri 

situate in intravilanul municipiului Deva si a localitatilor apartinatoare conform 
art.36 ali.2,3,6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a 
Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
5. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii “Modernizare 

strada Matei Corvin din municipiul Deva”; 
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                  IniŃiator Primar Mircia Muntean 
  Diverse 

FaŃa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea acesteia cu urmatorul proiect:  

1. Aprobarea Acordului privind schimbarea dreptului de servitute asupra proprietatii 
comune a coridorului si scarilor de acces amplasate in imobilul situat in municipiul Deva, b-dul 
Decebal, bl.P- mezanin, jud.Hunedoara; 

D-na Luchian Mirela 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată si completata.   
      S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 16 consilieri prezenŃi. 

 
 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 5 se adoptă cu votul majoritatii 
membrilor prezenti, potrivit art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-3 se adoptă cu votul majoritatii consilierilor 
locali in functie iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 4, punctul 1 suplimentar se adopta cu 
votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.  
 
Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1  

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

bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea reprezentanŃilor primariei Genzano di 
Roma – Italia in perioada 25-28 octombrie 2007”;  

D-na Neicu Daniela  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl. Morar Marcel  
Comisia de cultura  a avizat favorabil. 
Dl.Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. łonea Vasile 
Domnule Primar, văd în comisia aceasta italienii grijulii probabil şi cu banul lor public, 

că vin 3 persoane. Noi avem 15 persoane. 
Totuşi, încarcă mult cheltuielile la treaba aceasta şi nu văd ce să facă 15 persoane.  

La noi trebuie 3 să convingă un italian, 5 să convingă un italian?! 
Dl. Primar  Mircia Muntean 

 Da, este vorba de însoŃitorii celor care se ocupă, consilieri locali şi nu cred că ar fi o 
chestie de dezbătut, să facem chiar populism din ea.  Este vorba de 2-3 care-i însoŃesc. 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu este populism, domnule Primar. Sunt nişte bani cheltuiŃi aiurea şi cu banii aceia se 
putea face ceva mult mai interesant.  

Dl. Primar  Mircia Muntean 
Vă rog frumos să mă filmaŃi şi pe mine. Este o poziŃie falsă şi de o nesimŃire ieşită din 

comun. Este vorba de un proiect de 1 milion şi 800 de mii de euro pe care comunitatea l-a 
câştigat la Roma. Şi noi am fost 3 iar ei ne-au însoŃit nu 21 ci 47 permanent. Aşa a fost,  6-7 în 
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fiecare zi alături de grupul de 3 persoane al Primăriei Deva. Noi am introdus aici directori, 
persoane civile, consilieri locali. Deci, ca urmare, mi se pare o chestie  populistă şi nu sunt de 
acord cu ea. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, nesimŃirea este din partea dumneavoastră. 

Dl. Primar  Mircia Muntean 
SunteŃi un demagog. SunteŃi cel mai mare demagog care există.  
Dl.łonea Vasile  
Vă rog să vă măsuraŃi cuvintele. Pot să folosesc acelaşi limbaj ca şi dumneavoastră. 
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Dacă aŃi putut să ridicati această problemă la un proiect câştigat… Şi aşa aŃi mers. V-

am tolerat  toate prostiile. SunteŃi într-una “Gigi Contra”. VeniŃi cu un argument şi arataŃi-mi 
“Domnule, uite, eu am un Primar P.S.D.pe care-l cheamă Minel Cazacu Florin sau GheorghiuŃ 
Marian de la Buceş şi ăla face lucruri mai bune” şi mă duc şi le copiez dacă este mai bun dar 
nu să faci tu “Gigi Contra” peste tot. Ce vrei, domnule? Să nu chem un arhitect cu ei? Să nu 
chem un reprezentant al zonelor verzi? Să nu chem un specialist în domeniu? Să nu vă chem pe 
dumneavoastră? Că dumneavoastră vă oferiŃi serviciile şi pe urmă le ignoraŃi, asta este altceva! 
Consilierii, care sunt oameni la locul lor şi vor să facă, participă. Poate nu pot să-i însoŃesc eu 
peste tot, domnule consilier.  

Deci, vă rog frumos încetaŃi demagogia. AveŃi unde să ne criticaŃi, ne puteŃi critica 
continuu pe alte proiecte. Ne-aŃi reclamat la D.N.A., ne reclamaŃi într-una. FaceŃi pe 
informatorul dar nu mai faceŃi cu noi, că s-a terminat joaca. Intrăm în ultima linie dreaptă şi o 
să vă demonstrez, domnule consilier, că nu o să-Ńi mai tolerez apucăturile de informator. Eu nu 
Ńi le mai tolerez! 
 Dl.łonea Vasile 
 Deocamdată nu dispuneŃi dumneavoastră de cuvântul meu! 

Dl. Primar  Mircia Muntean 
 Deocamdată nu Ńi le mai tolerez. După ce trece perioada aceasta, o să începem din nou. 
Campania a început, deci, ca urmare stai acasă! Te rog frumos. 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu hotărâŃi dumneavoastră. 

Dl. Primar  Mircia Muntean 
 Asta este cea mai mare demagogie pe care aŃi putut-o face.Ce aveŃi domnule? Îi tai pe 
toŃi! Vă rog frumos să-i tăiaŃi şi să-l lăsaŃi numai pe domnul łonea să participe! 
 Te-a bătut Sfântul, vă spun domnule consilier, te-a bătut Sfântul să nu-i urmezi o dată, 
să nu te duci cu ei să-i însoŃeşti. Nu sunt simple!  
 Dl.łonea Vasile 
 PuneŃi 100 de persoane, domnule Primar. 

Dl. Primar  Mircia Muntean 
 Să nu credeŃi că este simplu să-Ńi onorezi, aşa cum îşi onorează ei. Că de aceea te-au 
băgat pe dumneatale, municipiul Deva. Puteau să aleagă Cluj-ul sau Bucureşti-ul, nu era 
nevoie ca Roma să se încurce cu Deva. Nu ştiu ce au ştiut, ce nu au ştiut dar deocamdată 
mergem înainte şi nu o să o opriŃi dumneavoastră. Nu o să opriŃi dumneavoastră dezvoltarea 
oraşului. 
 Asta este culmea culmilor, să ataci în faŃa presei într-un stil demagogic prezenŃa 
dumneavoastră. În fond eu am rugat fetele “căutaŃi  că nu mai putem face faŃă” pentru că pe de 
o parte veniŃi şi ne acuzaŃi “uitaŃi, primarul pleacă numai el, uitaŃi ce număr” iar pe de cealaltă 
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parte când vă trec pe dumneavoastră veniŃi şi-mi spuneŃi “de ce 21?”. 21 nu merg  toŃi o dată, 
se împart la prânz, cină, delegaŃie la Sala Sporturilor, delegaŃie la Drumuri, delegaŃie la Cinciş. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule Primar, delegaŃia italiană vine în număr de 3 persoane, nu de 100. 

Dl. Primar  Mircia Muntean 
 Vă mână ura şi demagogia de om care nu are nimic comun cu devenii, nimic comun cu 
Primăria Municipiului Deva. Nimic nu aveŃi! Se vede că aŃi fost bătut de vânt,  implantat ca o 
frunză căzătoare, care a căzut direct pe teritoriul Devei. SunteŃi ca o frunză care stă acolo şi de 
acolo muşcă, muşcă până face viermişori şi moare. 
 Dl.łonea Vasile 
 Domnule, dumneavoastră aveŃi mare legătură cu banii.   
 Dl.Primar Mircia Muntean  
 Nu, domnule łonea, aici nu aveŃi nici o dreptate.  
 Dl.łonea Vasile 

Aceştia sunt bani publici. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 

Bate-Ńi câmpii! Bate-Ńi câmpii extraordinar! 
Dl.łonea Vasile 
Vă bateŃi joc de banii publici! Vă bateŃi joc de banii publici! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Este altceva, dar nu de proiectul acesta. 
Dl.łonea Vasile 
De toate proiectele! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
SunteŃi un demagog. 
Dl.łonea Vasile 
O să vă demonstrez, cum v-au demonstrat şi alŃii. La D.N.A. nu v-am trimis eu, v-aŃi 

trimis dumneavooastră! 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Asta este culmea impocriziei dumneavoastră. 
Dl.łonea Vasile 
Pentru proiectele imbecile pe care le promovaŃi. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Culmea ipocriziei dumneavoastră de fost securist! Asta este, când vă atacaŃi colegii ca 

să nu urmeze o delegaŃie. Noi nu mai putem, avem de lucru, mă înŃelegeŃi?  Şi atunci, nu-i 
atacaŃi pe colegii dumneavoastră! Ar trebui ei să sară, nu eu să-i apăr. 

Dl.łonea Vasile 
AveŃi de  lucru cu banul public. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Nu este banul public. Este o datorie morală şi omenească a Consiliului local. SunteŃi 

total pe dinafară, dacă vreŃi să vă spun. ŞtiŃi ce au însemnat cele două autorizaŃii de construcŃie 
pentru tot complexul stânga-dreapta, Alaska şi Sarmismob? Vă spun eu, domnule consilier. 
Habar nu aveŃi şi vorbiŃi în numele cetăŃenilor municipiului Deva. 40 de miliarde Obi, Metro şi 
Real-ul plus blocurile care se vor construi 70 de apartamente pentru tineri în spate iar în 
dreapta 35 de miliarde. 75 de miliarde, dumneavoastră cu gura dumneavoastră care minte şi 
minte şi minte, spunând în faŃa camerelor care din plăcere sau din anumite considerente vă 
înfăŃişează ca un erou mereu în vogă în cadrul şedinŃelor de consiliu. Fals, fals! 75 de miliarde 
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nu le adunam de la garsonierele pe care le  invocaŃi şi de la impozitul pe clădiri pe care-l 
invocaŃi că este  din banii cetăŃenilor, nici în 5 ani de zile.  

Vă rog, doamna director, să-i prezentaŃi ce au însemnat două autorizaŃii de construcŃie. 
Noi numai în acest an am semnat vreo 450. Nu le mai pun pe alea că poate multe au fost peste 
2 miliarde. Falsul acesta pe care-l minŃiŃi nu-l mai pot tolera.  

 
 
 
 
Dl.łonea Vasile  
Dumneavoastră aveŃi un singur merit aici. Dumneavoastră aveŃi un singur merit aici, de 

a spune “Da”şi se a da consiliului spre avizare  nişte proiecte, atâta tot. Dacă aŃi fi Primar al 
P.S.D. nu aŃi ........ nici o valoare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule consilier, v-am spus şi în şedinŃă că meritul este al dumneavoastră. Nu-mi 

trebuie nici un merit. Mie nu-mi mai trebuie merit. Vi-l dau dumneavoastră. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dacă aŃi fi Primar al P.S.D. ……..nici o valoare. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă puneŃi “Gigi Contra” fără să aveŃi un argument şi eu nu vă mai tolerez. AveŃi cu 
mine o problemă. 
 Dl.łonea Vasile 
 Dumneavoastră nu  aveŃi dreptul să-mi toleraŃi mie ceva sau nu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
De acum înainte aveŃi cu mine o problemă. 3 ani aŃi  bătut din gură.  

 Dl.łonea Vasile 
 Există legea care tolerează sau nu. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 3 ani aŃi bătut din gură şi în ultimele 6 luni nu vă mai cred. Vă spun eu că nu se mai 
poate. 
 Dl.łonea Vasile 

Am să vă spun tot adevărul. 
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Nu o să bateŃi din gură. 
 Dl.łonea Vasile 
 Cum vă bateŃi joc de banul public şi neglijaŃi….. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 De aceea v-am filmat şi la Dava cu colegii cu mustaŃă şi cu ochi albaştri, stând de vorbă 
cu…. 
 Dl. łonea Vasile 
 AduceŃi probe, domnule Primar. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Vă mai atrag atenŃia în faŃa presei că atunci când cereŃi informaŃii din Primărie în nume 
personal şi vi se dau cu respectul cuvenit aşa cum au procedat colegii mei,  vă rog frumos să nu 
le mai transmiteŃi.  
 Dl. łonea Vasile 
 Sunt publice, domnule. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Sunt publice, le pot lua ei dar nu le mai transmiteŃi dumneavoastră din mână în mână. 
 Dl. łonea Vasile 
 Le transmit la cine vreau, domnule Primar, că sunt informaŃii cu caracter public. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 ÎnvăŃaŃi puŃin legea! Domnule, învăŃaŃi puŃin legea. 
 Dl.łonea Vasile 
 GândiŃi-vă că nu dumneavoastră ……., sunt proprietatea Devei, sunt publice. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Dar nu să le duceŃi personal, din mână în mână la fiecare. 
 Dl. łonea Vasile  
 Nu vă convine să cunoască matrapaslâcurile ce le faceŃi, domnule Primar. În ciuda 
dumneavoastră o să fac un studiu. 
  
 
 

Dl.Primar Mircia Muntean  
 Cu camera, nu cu mine, că nu aveŃi treabă cu mine. Cu camera, să fiŃi erou. V-aŃi născut 
speranŃă şi muriŃi aşa. 
 D-na Luchian Mirela 
 Mai aveŃi ceva de spus la acest subiect? 
 Dl.łonea Vasile 
 Nu. 
 Dl.Morar Marcel 
 MulŃumesc, doamna Preşedinte. Chiar apreciez că aŃi pus capăt acestei să-i spunem  
discuŃii. Aş vrea să vă reamintesc că Regulamentul prevede că un consilier poate să ia cuvântul  
asupra unul subiect de cel mult 2 ori şi după aceea “la revedere”. Aş vrea să vă comunic că 
dacă ne-am abŃine la vorbe mai puŃin şi ne-am interesa despre ce este vorba pe fiecare subiect 
al ordinii de zi, vreau să vă zic că din necunoaştere ca să nu spun altfel, se iscă astfel de 
probleme.  
 Vreau să vă spun că proiectul “Cultura 2007-2013“ este unul dintre cele mai importante 
proiecte culturale pe care Comunitatea Europeană le adoptă şi le implementează, inclusiv şi în 
România. Sunt nişte bani foarte mulŃi care vin de la Comunitatea Europeană pe diverse paliere, 
pentru diverse instituŃii. Apropo de necunoaştere, dacă cineva ar fi fost cu adevărat interesat să 
vadă despre ce este vorba în această scrisoare de la Primăria  Genzano di  Roma, iată despre ce 
este vorba. Este vorba despre proiectul “Cultura 2007-2013”, unde Comunitatea Europeană 
prin intermediul primarilor ne solicită să punem o scrisoare de intenŃie. Pe baza unei scrisori de 
intenŃie, deja putem fi integraŃi în programul lor, putem să primim bani. Ştim foarte bine cât de 
mult contează  banii în reconstrucŃia unei Ńări. Nu vreau să folosesc cuvinte mari. Aici se 
identifică o grămadă de instituŃii publice, asociaŃii, firme, universităŃi.  

Vreau să vă spun domnule Primar că cele 15 persoane care vor participa în câteva seri 
la rând, sunt prea puŃine pentru întregul segment cultural care ar putea fi abordat în discuŃii pe 
proiecte culturale. 

Vă mulŃumesc. 
Dl.Ghergan Florian 
Domnule Primar, nu pot să fiu de acord cu poziŃia dumneavoastră. Aici unul dintre 

consilieri şi-a exprimat o părere. Faptul că trebuie “să-i punem pumnul în gură”nu este corect. 
Un consilier are dreptul ca la orice proiect să-şi spună punctul de vedere.   
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Aici, colegul nostru a spus că i se pare numărul de 15 persoane este prea mare pentru 
manifestarea şi cheltuielile plătite de Primărie. La aceste manifestări se pot invita pe banii 
fiecăruia 200 de persoane. Nimeni nu opreşte pe cineva să participe dar dumneavoastră  dacă 
consideraŃi că este atât de important  aşa cum  spune colegul şi cred că este important acest 
proiect, se poate invita tot consiliul să participe, să fie lângă oamenii aceştia. Era vorba de 
cheltuielile care sunt ocazionate pentru delegaŃia română, delegaŃia noastră.  

Cred că nu trebuie să facem atâta tevatură şi să ne înfierbântăm aşa pentru că a fost o 
poziŃie corectă care putea să o aibă orice consilier. Cred că ar trebui să punem mai puŃină 
patimă în discurs şi nu cred că trebuie să ajungem la discuŃii de genul acesta, cu acuze. Aş vrea 
să ne respectăm mai mult, suntem colegi aici şi să facem mai mult pentru populaŃie.  

Dl.Morar Marcel 
A doua oară şi ultima pe subiectul respectiv. Banii care pot veni, aşa cum spuneam şi în 

precedenta intervenŃie, care pot veni din acest program sunt foarte mulŃi bani. InformaŃia în 
astfel de programe şi în astfel de realizare înseamnă aproape totul. Există termene care trebuie 
respectate şi care dacă nu se întâmplă aşa ceva, ai pierdut banii oricât de bine intenŃionat ai fi. 
Eu cred că participând la astfel de întâlniri partea de informaŃie am trecut-o, oamenii sunt 
conştienŃi  de posibilităŃile pe care le oferă. Într-adevăr, domnule consilier, programul “Cultura 
2007” aşa cum spuneaŃi este unul dintre cele mai importante programe şi ca importanŃă dar şi 
material vorbind, ca sume care se derulează prin acest program. Cred că este important ca 
foartă multă lume din Deva, nu numai din domeniul culturii să ia cunoştinŃă despre asta. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot abŃinere (Dl. łonea Vasile ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.414/2007 
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Punctul 2  
Dl. Primar  Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizare “Sens giratoriu Piata Victoriei si 
Zona Ulpia – Sarmis”; 

D-na  Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

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

                       1 vot împotrivă (Dl. łonea Vasile ) 

A fost adoptată Hotărârea nr.415/2007 
Punctul 3  

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

urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru Optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, 
construire bloc de locuinte, reabilitare spatiu comercial, modificare regim de inaltime autogara 
Piata Garii- Deva 

D-na  Rosu Madalina 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.416/2007 
Punctul 4  

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

a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Deva 
si a localitatilor apartinatoare conform art.36 ali.2,3,6 din Legea nr.18/1991, republicata, 
modificata si completata si a Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Dl. Siko Stefan  
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl.Blendea Zamfir 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.417/2007 
Punctul 5  

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

suplimentare pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada Matei Corvin din municipiul 
Deva”;  

Dl.Radu Petru Dorin 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate   
Dl. Blendea Zamfir  
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Borbeanu Simion 
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Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.418/2007 
Punctul 1 suplimentar  

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

privind schimbarea dreptului de servitute asupra proprietatii comune a coridorului si scarilor de 
acces amplasate in imobilul situat in municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.P- mezanin, 
jud.Hunedoara; 

D-na  Muntianu Daniela 
Prezintă raportul compartimentului de specialitate.  
Dl.Borbeanu Simion  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

            D-na Luchian Mirela 
            Dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să trecem la vot. 

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

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

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

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

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

A fost adoptată Hotărârea nr.419/2007 
Diverse 
            Dl. Ghergan Florian 
 Aş vrea să vă întreb, domnule Primar. Ne-aŃi invitat pentru o discuŃie despre cartierul 
pentru tineri. AŃi spus să venim că în şedinŃa aceasta se va discuta că era un bloc. AŃi spus data 
trecută să venim că aŃi fixat pentru astăzi că nu au fost avizele nu ştiu care. Aşa aŃi spus.  
 Ne spuneaŃi că motivul pentru care ne întrunim astăzi este blocul de locuinŃe. 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
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 Blocul acesta de aici. 
 Dl.Ghergan Florian 
 Despre acesta este vorba? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Da.  
 D-na Luchian Mirela 
 Dacă nu mai sunt şi alte discuŃii, declar închise lucrările şedinŃei. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Sunt 5 cartiere care se fac noi din care unul acum. 
 Dl. Ghergan Florian 
 Am crezut că vorbim de blocul pentru tineri. Cu blocul de tineri în ce situaŃie suntem? 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Cu blocul de tineri  este o situaŃie cu vechiul architect,  că nu s-a aprobat P.U.D.-ul. 
Blocurile Mintiei de P+5  parter le-a trecut la P+2 pe hartă. Conform legii, noi trebuie să 
respectăm legea. Atunci, la faŃa locului este P+5 şi ne trebuie P.U.Z. pentru că era prevăzut 
P+2. Acum modificăm şi am trimis adresa. 
 D-na Luchian Mirela 
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar închise 
lucrările şedinŃei.  
 

 
Deva, 11 octombrie 2007 

 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                  
                    Consilier,        Secretar 

   Luchian Mirela               Jr. Sârbu Laura 
 
 
 
 
 
 
Red.  
Stănici Ramona Silvia 
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